Автоцистерни
и бензиностанции

безплатно информационно издание за тенденциите в бранша
брой1, декември 2017 г.

ВОДЕЩИТЕ МАРКИ
НОВИ АВТОЦИСТЕРНИ, КОЛОНКИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ

Световен лидер в производство и
доставка на автоцистерни за светли
горива, битум, мазут, хранителни и
химически продукти, цистерни за
насипни товари, контейнери и
контейнерни шасита. LAG Trailers е
със седалище в Брее, Белгия, с около
430 опитни професионалисти в екипа
си. Днес LAG е водещ производител
на благодарение на години на растеж
и иновации. Не само на вътрешния
пазар на Бенелюкс, но и в останалата
час т на Европа - Скандинавия,
Великобритания, Германия,

Източна Европа . Наситено
предс тавяне чрез т ърговски и
сервизни точки спомагат за доброто
представяне на марката LAG. Ние от
Петролтех Трейдинг ЕООД и Сиско-М
ООД като основен партньор на LAG за
България предос тавяме на
българският пазар висококачествените продукти с марка LAG,
както и квалифицирано сервизно
обслужване.

горива. Чрез широко развитата си търговска и
сервизна мрежа ISOIL IMPIANTI успява навремено да
задоволи нуждите и изискванията на всеки един от
своите клиент. Чрез индивидуалният подход към
всеки един проект и персонално внимание към всеки
потребител ISOIL IMPIANTI спечелиха доверието на
водещи компаний като OMV, SHELL, LUKOIL,
SKYTANKING, GULF,ENI и редица други.

Кои са Blackmer?
Създадена

като компания през
1958г. ISOIL IMPIANTI днес е лидер в
производството на високо-точни
разходомери за светли горива, газ,
химически и хранителни продукти.
Високото качество и непрестанните
иновации отвърдиха ISOIL IMPIANTI
като основен доставчик на
измервателно оборудване на някои
от най-големите световни компании
за добив, преработка и доставка на

Blackmer® е водещият световен доставчик на
и н о в ати в н а , в и со ко к ач е с тв е н а р ота ц и о н н а
лопаткова , регенеративна турбина, винтова и
ц е н т р о б е ж н а п о м п а , к а к то и к о м п р е с о р н и
технологии за пренос на течности и газове. От 1903 г.
насам, марката Blackmer се отличава с несравнимо
предс тавяне на продук тите, превъзходно
обс лужване и под дръжка. Добре пригодени
иновации и ангажимент за пълно удовлетворение на
клиентите са ключът към успеха. Нашите помпи и
компресори се използват в множество приложения в
процеси като енергетиката, транспорта, военните и
морските пазари. >>2 стр.

КОЙ КОЙ Е ?
ПРИ ОБОРУДВАНЕТО ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИИ

џ LPG оборудване за

колонки
џ Нивомерни
системи, откриване
на течове
џ KPS – Пластмасови
тръби
џ Шахти и капаци
>>3 стр.
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Най-новата автоматична
автомивка LaserWash® 360 Plus

>>4 стр.
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КАЧЕСТВОТО
ЛИДЕРИТЕ В ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОЦИСТЕРНИ
И НАКРАЙНИЦИ ЗА СУХО РАЗКАЧАНЕ

1стр.>> Blackmer® >>
Всяка помпа, всеки компресор, се поддържа от световна мрежа от дистрибутори и производители на
оригинално оборудване. Затова и ние от Сиско-М ООД и Петролтех Трейдинг ЕООД сме на Ваше разположение в случай, че имате нужда
от най-добрата помпа или оригинални резервни части.

Автоцистерни за транспорт на пропан-бутан
Автоцистерните с марка VPS, проектирани за оптимален и
безопасен транспорт за газ, са познати на пазара от 1953г.
Изключителното предимство е ниското тегло на празните
автоцистерни с марка VPS. Произвеждането на двуосни или
триосни полуремаркета с капацитет от 36 000 до 55 000 литра и
подвижни или фиксирани надстройки с капацитет от 13 000 до
32 000 литра превръща VPS в лидер на пазара за автоцистерни за
пропан-бутан. Дизайнът на комплектованите превозни
средства и на отделните надстройки отговаря на изискванията
по ADR относно превоза на опасни товари по пътищата и на
Директива 2010/35 / ЕО. Сменяеми или фиксирани
надстройките биха могли да са монтирани върху шасито на
известни световни производители като MAN, VOLVO, DAF, IVECO,
SCANIA и т.н.
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Продуктовата гама на TODO представлява важна част от

семейството на EMCO WHEATON. Както при Emco Wheaton,
фокусът на екипа на TODO е върху нашите клиенти, така че всички
наши продукти са проектирани с нуждите на приложенията.
Знаем, че клиентите ни оценяват безопасността, надеждността,
рентабилността и продуктите ни отговарят на международните
стандарти преди всичко. Ето защо всички наши продукти са
проектирани да отговарят на тези критерии.
Продуктите TODO са използвани в световен мащаб в тежките
отрасли на нефтената, опасната химическа и газовата
промишленост повече от 40 години.
Продуктите с марка TODO за трансферт на горива в авиацията се
използват в търговски, офшорни и военни приложения.
Авиационните прикачни устройства са конструирани така, че да
отнемат напрежението от оператора по време на бързото
зареждането и в най-деликатните приложения да се изпита
удоволствие от работата.
Нашият ултра-лек клапан предлага предимства за пестене на
тегло за индустрията на танкери, но може да се намери и в
различни приложения. Предлага се широк избор от крайни
съединители, а превключването на клапаните е бързо поради
простият дизайн.
Сухите накрайници за газ са проектирани за безопасното
прехвърляне на LPG (обикновено пропан / бутан) както в течна,
така и в газова фаза. Изградени с материали, предназначени
специално за разпознаване на уникалните свойства на
характеристиките на LPG и терминала. Изключително ниското
ниво на флуид при разкачане не само подобрява безопасността,
но и отговаря на най-строгите стандарти за опазване на околната
среда.
Големите офшорни изследователски, химически, фармацевтични
и нефтохимически компании разчитат на TODO-MATIC®
накрайници, за да прехвърлят безопасно своите най-агресивни
или ценни течности.
Проектиран за безопасна и лесна употреба с минимална намеса
на оператора, монтирането на сухите накрайници с марка TODO
може да трансформира работата ви чрез намаляване на разлива
до практически нула, подобрявайки експлоатационните и
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ОБЯВИ
ПРОМОЦИИТЕ
ТОЗИ
МЕСЕЦ
Бензинови и газови
пистолети
Клапани и кранове
Маркучи за горива, абразив и
химикали
Ръкави за горно и долно
пълнене

КОЙ КОЙ Е?
ПРИ ОБОРУДВАНЕТО ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИИ

OPW a Dover company
е световен лидер в производството на
оборудване за бензинос танции и
петролни бази. Фирмата е наложила
стандарти за качество и иновативни
решения, които са без конкуренция.
Ние от СисКо-М ООД и Петролтех
Тр е й д и н г Е О О Д с м е г о р д и , ч е
предс тавяме на българския пазар
водещите марки на Dover Corporation.

Газ-колонки и оборудване

И зползвани

Макари за автоцистерни

във всички видове
колонки за автогаз, патентованите
пистолети OPW CleanEnergy Autogas се
произвеждат в Прага, Чехия и предлагат
с ъвършенс тво в проек тирането и
производството, на повече от 50 години
опит в надеж дното оборудване за
доставка на газ.

Моля, потърсете ни на телефони
+ 359 888 84 72 06; + 359 885 733 308
за да получите най- добрата цена
до 31.12.2017 година!

KPS – Пластмасови тръби

В продължение на повече от 25 години
компанията KPS ръководи
разработването и внедряването на
пластмасови бензинови тръби по целия
свят със сигурни, надеждни и удобни за
инсталацията продукти. Днес системата
KPS Petrol Pipe ™ се продава и инсталира в
Европа, Близкия Изток, Азия, Китай,
Южна Америка и Африка.
Нашите тръби с двойна стена са найпопулярният избор сред инсталаторите
и проек тантите на тръбопроводи
благодарение на интелигентните и
компактни решения, които правят
проектирането и монтажа на
тръбопроводите по-лесни от всякога!

Шахти и капаци - FIBRELITE

Fibrelite на OPW е световната водеща

Нивомерни системи,
откриване на течове

Нивомерните системи за управление
на горивото на OPW са посветени на
осигуряването на надеждни, точни и
икономически ефективни системи за
мониторинг на резервоарите на големи и
малки бензиностанции. Можете да се
доверите на иновативните конзоли,
сонди и сензори за да сте сигурни, че
оборудването на бензиностанцията
работи ефективно и безопасно.
Патентованата технология SiteSentinel®
Multi-drop на OPW постига по-ниски
разходи за инсталиране, като увеличава
броя на сондите и сензорите, които са
свързани към една линия, която се връща
към конзолата .
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марка с висококачествени композитни
к а п а ц и о т т и п а G R P и
водонепропускливи подземни системи
за достъп и задържане. OPW продава в
над 70 страни по света и е първата
компания в света, която проектира и
произвежда лесно сваляема композитна
капачка за люкове.
OPW произвежда 25 различни покрития
за достъп, квадратни и кръгли, като найчесто срещаните размери са с диаметър
900 мм или диаметър 1020 мм, които са на
разположение при товароносимост от 25
тона и 40 тона. Марката Fibrelite е с
първият по рода си многопластов
композитен капак, без конкурекция в
петролната индустрия.

Цялата гама продукти може да
намерите на www.opwglobal.com
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ПОМПИТЕ
EBSRAY СЕРИЯ RC

LASERWASH®
360 PLUS

Помпите Ebsray серия RC са едностепенни регенеративни

НАЙ-НОВАТА АВТОМАТИЧНА АВТОМИВКА

турбинни помпи, предназначени за пренос на LPG и други
газообразни течности. Помпа Ebsray RC 40 е уникална
възможност за постигане на изключителни производствени
резултати, съчетани с ниски/ или никакви разходи за
поддръжка.
Моделът RC40 е подходящ за прехвърляне на голямо
разнообразие от втечнени газове, включително LPG, автогаз,
DME, аерозоли, CO2, промишлени хладилни агенти и амоняк.

Най-новата система за измиване на автомобили LaserWash®
360 Plus повишава стандарта за безкомпромисно оборудване за
автомивки. С подобряването на приходите и общите разходи за
притежание, което е основен фокус, тази система за миене на
автомобили осигурява най-добрата възвръщаемост на
инвестициите в индустрията. Технологията Smart 360 ™
позволява на системата за измиване на автомобила да реагира
на динамичните условия в отделението за миене и да му
позволява да "мисли за себе си", като увеличава времето за
работа и оптимизира процеса на измиване.

Приложения:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Зареждане на бензиностанции
Зареждане на автомобила на път/работен терен
Трансфер и индустриално прехвърляне
Пълнене на бутилки
Директно подаване към горелки и изпарители
Надземни и подземни резервоари

Конструкция:

Значително по-бързите скорости, и по-къси линии на арката
водят до увеличаване на производителността на измиване на
автомобила , коeто ще направи клиентите ви по-доволни.
Опростеният дизайн на машината и по-ниската консумация на
енергия и комунални услуги намаляват оперативните разходи,
което води до по-печеливша работа на автомивка.

RC40

разполага с едностепенен ротор, осигуряващ висока
производителност при ниски разходи за поддръжка. Куплира се с
електрически мотори 50 Hz и 60 Hz (NEMA и IEC). Уникалният 3-портов
дизайн (два изпускателни отвора) предлага понижени разходи за
монтаж. Предлагайки хидравличен дизайн от ново поколение, RC40
осигурява водеща в класа си производителност и ефективност, като
използва същия двигател за по-добра ефективност, отколкото
конкуренти си. Касетъчният тип, механичните уплътнения и лагери са
взаимозаменяеми с RC20 и RC25.
Присъединяване с фланци (ANSI # 300 и DIN PN40) и отвори за болтове
(NPT), всичко това в едно тялото.
Характеристики и предимства:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

4

Един фланец за NEMA и IEC B5 и B14 мотори
Дизайнът за близко куплиране може да бъде с дълга връзка
Дизайн с три отвора (два изпускателни отвора)
Опростен едностепенен дизайн
Тяло и капак от сферографитен чугун за издържливост на високо
налягане
Вал от високо легирана стомана
Уникален касетъчен дизайн на механичните уплътнения
Съответства на ATEX, UL51 * и AS1596 кодове
Универсални възможности на фланците: NPT, ANSI или DIN
Скорост на двигателя до 3500 об / мин
Дебит до 200 L / min (52.8 US gpm)
Максимално диференциално налягане до 14 bar (200 psi)
Хидростатично налягане на изпитване 70 бара (1,016 psi)

София 1510

Варна 9020

Добрич 9300

ул. Васил Кънчев №21

кв. Възраждане,
M-т “Планова” 180A

ул. Родопи №3

+359 888 614 862
tel.: 052 510 721
fax: 052 803 643

+ 359 888 614 862
tel.: 058 605 004
fax: 058 585 452

+ 359 888 84 72 06
+ 359 885 733 308
tel.: 02 423 8820
fax: 02 423 5580

oﬃce@petroltech.bg | sales@petroltech.bg
oﬃce@sisco-m.com | tanktrucks@sisco-m.com
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