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Nádrž na naftu FDI 1000
Nádrž FDI (IBC s výdejním zařízením) je určena pro skladování a výdej hořlavin III. 
a  IV. třídy. Je tvořena hranatou nádrží z vysoce stabilizovaného plastu HDPE, pevnou 
pozinkovanou mřížovou konstrukcí - „klecí“ a celoplastovou paletou s odvodňovacím 
systémem. Její součástí je i výdejní zařízení, prakticky umístěné na základové desce. 
Je UN certifikována a vyhovuje platným normám ČSN a ADR. Nádrž může být 
i i transportována.

• čerpadlo 56 l/min,
• automatická výdejní pistole,
• antistatická výdejní hadice,
• filtr s odlučovačem vody,

Výdejní stojan na naftu FuelMaster®
Vynikající řešení pro firmy a soukromé osoby, které mají vozidla se vznětovým 
motorem, jako jsou automobily, stavební stroje, traktory atp. Výrobek je 
dostupný v objemech od 1200 do 9000 litrů.

• Není třeba tankovat na čerpací stanici nebo dovážet palivo v kanystrech
• Úplná kontrola množství motorové nafty natankované do vozidel.
• • Jednoduchá obsluha čerpadla na naftu zajišťuje snadný 
   a bezpečný provoz zařízení, výrobek 
   nevyžaduje speciální údržbu.

DÁLE DODÁVÁME:

800 213 214

ROZVOZ NAFTY
Máte svoji zemědělskou nebo stavební techniku na poli nebo 
na staveništi a řešíte dovoz motorové nafty přímo na místo?

KAM DODÁVÁME:

• Zemědělská družstva
• Stavební firmy
• Autodopravy
• Průmyslové firmy
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