
[Zadejte text.] 
 

EG Energie, a.s., Ústecká 27, 184 00 Praha 8
IČO: 2568 0340, DIČ: CZ2568 0340 
 

Zápis v obchodním rejstříku, vedeném 

Elektronické Výdejní zařízení na motorovou naftu, topné a minerální oleje

Stojany určeny pro vlastní potřebu!!!
 
 
 
Výdejní stojan 70 MC 50  
 
 
• výdejní stojan pro 50 uživatelů 
• digitální průtokoměr 
• přihlašování k odběru PINem nebo 
• evidence vydaného množství, data, času
• možnost evidence vozidla 
• přenos dat čipovým klíčem 
• 220 V, průtok 70  l/min 
• tolerance průtokoměru 0,50% 
• hadice 4 m s automatickou pistolí
• možnost rozšíření o KIT KEYS 

 
 
 
 
 
 
 Výdejní stojan 70 MC 80  
 
 
• výdejní stojan pro 80 uživatelů, 
• přihlašování k odběru čipovým klíčem
• evidence vydaného množství, data, času
• možnost evidence vozidla a stavu tachografu
• přenos dat čipovým klíčem 
• 220 V, průtok 70  l/min 
• tolerance průtokoměru 0,50% 
• hadice 4 m s automatickou pistolí
• jemný palivový filtr s vodním separátorem
• možnost rozšíření o KIT KEYS 
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zařízení na motorovou naftu, topné a minerální oleje
 

Stojany určeny pro vlastní potřebu!!! 

      

PINem nebo čipovým klíčem 
evidence vydaného množství, data, času 

automatickou pistolí 
       

, digitální průtokoměr 
odběru čipovým klíčem 

evidence vydaného množství, data, času 
možnost evidence vozidla a stavu tachografu 

utomatickou pistolí 
vodním separátorem 

  

Fax: 286 001 819 
egenergie.com  

zařízení na motorovou naftu, topné a minerální oleje 



[Zadejte text.] 
 

EG Energie, a.s., Ústecká 27, 184 00 Praha 8
IČO: 2568 0340, DIČ: CZ2568 0340 
 

Zápis v obchodním rejstříku, vedeném 

 
Výdejní stojan 90 MC 80  
 
 
• výdejní stojan pro 80 uživatelů,
• přihlašování k odběru čipovým klíčem
• evidence vydaného množství, data, času
• možnost evidence vozidla a stavu tachografu
• přenos dat čipovým klíčem 
• 220 V, průtok 90  l/min 
• tolerance průtokoměru 0,50% 
• hadice 4 m s automatickou pistolí
• jemný palivový filtr s vodním separátorem
• možnost rozšíření o KIT KEYS 
 
 
 
 
 
 
Výdejní stojan 70 FM 120  
 
• výdejní stojan pro 120 uživatelů
• přihlašování k odběru čipovým klíčem
• evidence vydaného množství, data, času
• možnost evidence vozidla a stavu tachografu
• přenos dat čipovým klíčem 
• tiskárna účtenek ve stojanu 
• 220 V, průtok 70  l/min 
• tolerance průtokoměru 0,50% 
• hadice 4 m s automatickou pistolí
• kontinuální měření hladiny PHM v
• jemný palivový filtr s vodním separátorem
• možnost rozšíření o KIT KEYS 
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,digitální průtokoměr 
odběru čipovým klíčem 

evidence vydaného množství, data, času 
možnost evidence vozidla a stavu tachografu 

automatickou pistolí 
vodním separátorem 

  

120 uživatelů, digitální průtokoměr 
odběru čipovým klíčem 

vydaného množství, data, času 
možnost evidence vozidla a stavu tachografu 

automatickou pistolí 
kontinuální měření hladiny PHM v nádrži 

vodním separátorem 
 

Fax: 286 001 819 
egenergie.com  



[Zadejte text.] 
 

EG Energie, a.s., Ústecká 27, 184 00 Praha 8
IČO: 2568 0340, DIČ: CZ2568 0340 
 

Zápis v obchodním rejstříku, vedeném 

Výdejní stojan 90 FM 120  
 
• výdejní stojan pro 120 uživatelů
• přihlašování k odběru čipovým klíčem
• evidence vydaného množství, data, času
• možnost evidence vozidla a stavu tachografu
• přenos dat čipovým klíčem 
• tiskárna účtenek ve stojanu 
• 220 V, průtok 90  l/min 
• tolerance průtokoměru 0,50% 
• hadice 4 m s automatickou pistolí
• kontinuální měření hladiny PHM v
• jemný palivový filtr s vodním separátorem
• možnost rozšíření o KIT KEYS 
 
 
 
 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, těšíme se na případnou spolupráci
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120 uživatelů, digitální průtokoměr 
ru čipovým klíčem 

evidence vydaného množství, data, času 
možnost evidence vozidla a stavu tachografu 

automatickou pistolí 
ení hladiny PHM v nádrži 

vodním separátorem 
 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, těšíme se na případnou spolupráci

Fax: 286 001 819 
egenergie.com  

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, těšíme se na případnou spolupráci. 


