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HecVision Eco to tankomat dedykowany dla publicznych, fl otowych i zakładowych stacji paliw oferujących 

również paliwa alternatywne. Umożliwia stworzenie czynnej 24 godziny na dobę samoobsługowej stacji paliw. 

Zastosowana w tankomacie HecVision sprawdzona technologia została uzupełniona o dodatkowe funkcje 

przeznaczone specjalnie dla stacji mających w swojej ofercie również paliwa alternatywne takie jak LNG, CNG, 

prąd lub wodór.

Autoryzacja

HecVision Eco – dla paliw alternatywnych.

Twoje korzyści

Przyjazny dla użytkownika, niezawodny 
i modułowy

Przyjazny dla użytkownika proces 
płatności i autoryzacji

Obsługa wielu metod płatności 

Trwała obudowa z profi li
Aluminiowych i stali nierdzewniej

Dostępny w wersji wolnostojącej lub do 
zabudowy

Kompleksowa obsługa posprzedażowa: 
infolinia, szkolenia, serwis

Tankomat HecVision Eco umożliwia stworzenie w pełni automatycznej, 

czynnej 24 godziny na dobę stacji paliw do tankowania paliw 

tradycyjnych jak i również paliw alternatywnych takich jak LNG, CNG, 

H2. Dodatkowa funkcjonalność  pozwala przejąć  kontrolę nad stacjami 

do ładowania pojazdów elektrycznych. Tankomat umożliwia dokonanie 

płatności za wybrane paliwo lub za ładowanie pojazdu. Drukuje 

potwierdzenia, paragony fi skalne lub faktury dla tankujących lub 

ładujących pojazdy. Na stacjach fl otowych i zakładowych tankomat 

służy do sprawdzania uprawnień do tankowania.

Specjalnie opracowany do tankowania paliw alternatywnych interfejs 

obsługi tankomatu to wynik wielu badań i testów, które zostały 

przeprowadzone zarówno ze specjalistami od BHP, ergonomii jak i 

potencjalnymi użytkownikami – kierowcami ciężarówek i autobusów.

Typowe zastosowania

Publiczne stacje paliw

Zakładowe i fl otowe stacje paliw 

Do tankowania paliw tradycyjnych, 

alternatywnych i sterowania stacjami do 

ładowania pojazdów elektrycznych
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Dane techniczne

Wymiar Wysokość: 1685mm x Szerokość: 501mm x Głębokość: 332 mm (obudowa wolnostojąca)

Wysokość: 358mm x  Szerokość: 506,75 x Głębokość: 364,7 mm (obudowa do montażu na ścianie)

Waga Ok. 80 kg (obudowa wolnostojąca) 

Ok. 40 kg (obudowa do montażu na ścianie)

Zakres temperatur pracy -25 °C do +60 °C

Klasa ochrony IP44

Pobór mocy Pobór podstawowy: ok. 60 VA +/-10 %.

Pobór z ogrzewaniem: ok. 210 VA +/-10 %.

Zasilanie 230 V AC, +10/-15 %, 50 Hz

Zabezpieczenie 16 A zwłoczny

Warianty

• HecVision Eco – wersja podstawowa Obudowa 

wolnostojąca, ekran  dotykowy, kolorowy, o przekątnej 10”.  

Grafi czny interfejs użytkownika z dodatkowymi animacjami 

przeznaczony specjalnie dla stacji mających w swojej ofercie 

paliwa alternatywne. 

• HecVision Eco – wersja CRID

Kompaktowe rozwiązanie do instalacji na ścianie.

Opcje i pakiety

• Router LTE do transmisji danych.

• Czytnik RFID do bezstykowej identyfi kacji tankujących lub 

ładujących pojazdy na stacjach zakładowych lub fl otowych.

• Drukarka fi skalna do drukowania potwierdzeń, 

paragonów lub faktur.

• Ogrzewanie do ogrzewania elektroniki i drukarki.

• Ekran dotykowy, kolorowy, 10 cali TFT.

• Interkom do komunikacji z biurem obsługi.

• Terminal płatniczy obsługujący płatności stykowe i 

zbliżeniowe.

Może współpracować z

Program HecPoll:

Zarządzanie danymi klientów, zarządzanie kartami i 

limitami w czasie rzeczywistym, instalacja lokalna lub 

w chmurze jako rozwiązanie SaaS.

FleetNet Host:

Zwiększ swój zasięg i zaproponuj klientom swoją 

własną kartę fl otową.

PetroLine - monitoring onLine:

Zdalne monitorowanie pracy tankomatów w czasie 

rzeczywistym. Możliwość natychmiastowej reakcji w 

przypadku koniecznej interwencji serwisowej na stacji.

FleetNet Routing: 

Akceptuj najbardziej popularne karty paliwowe na 

swojej stacji.

Aplikacja do tankowania easy2fuel:

Przyspiesz proces tankowania i zaoferuj swoim 

klientom nowoczesny proces autoryzacji i płatności 

podczas tankowania dzięki naszej aplikacji easy2fuel.


