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MOBILĀ DĪZEĻDEGVIELAS IZDALES CISTERNA 

MOBILĀ DĪZEĻDEGVIELAS IZDALES SISTĒMA, ar Itālijas Iekšlietu ministrijas izsniegto homologāciju Nr.7767 / 4113 269. apakšnodaļā un 
turpmākajos pārskatījumos, atsaucoties uz Itālijas ministru dekrētiem, kas datēti ar 19.03.90. un 12.09.03. 

 

Tvertne ir aprīkota ar sekojošām ierīcēm: CISTERNA, PILIENU SAVĀKŠANAS TRAUKS, AIZSARGPĀRSEGS . 

 

 

CISTERNA: 

Cilindriskas formas, izgatavota no augstas kvalitātes oglekļa tērauda EN10025 S235JR. 

Visas mūsu tvertnes ir metinātas no iekšpuses un ārpuses ar MIG metināšanas procesa iegremdēto 

loku un, pēc tam veiktas pārbaudes 12-24 stundu garumā. Metināšanas procedūras ir kvalificētas 

saskaņā ar UNI EN ISO 15614-1, metinātāju kvalifikācija atbilst EN 287-1. Ārēji krāsotas un 

aprīkotas ar: 

 

 bronzas 3" ātrais uzpildes savienojums ar aizslēgu; 

• Slodzes ierobežošanas ierīce pie 90% - homologēta; 

• 1 "½ ventilācijas atvere ar sēņveida galvu no bronzas un liesmu  

slāpēšanas sietu; 

• ārējais mehāniskais līmeņa mērītājs; 

• Pārbaudes lūka d.420 mm ar blīvi un bultskrūvēm; 

• pacelšanas cilpas (ja cisterna ir tukša); 

• Drenāžas korķis periodiskai apkopei; 

• zemējuma savienojums; 

• Ārējā 1 " iesūkšanas caurule piemērotā stāvoklī, lai neievilktu nekādus nosēdumus no cisternas 

dibena, 1" pretvārsts; 

• 1 " lodveida vārsts; 

• 1 " cinkota tērauda caurule pieslēgšanai degvielas padeves ierīcei.  

• Metāla identifikācijas plāksnīte 

 

 TILPUMS, L MAKS.SVARS  

KG. 

Izmēri 

 490 110 dia. 750 mm, garums 1200 mm, 

 990 170 dia. 950 mm, garums 1500 mm 

 1500 260 dia. 1100 mm, garums 1730 
mm 

 2300 300 dia. 1270 mm, garums 1870 
mm 

 3000 350 dia. 1430 mm, garums 2060 
mm 

 5000 450 dia. 1600 mm, garums 2780 
mm 

 6000 560 dia. 1800 mm, garums 2660 
mm 

 9000 650 dia. 1900 mm, garums 3260 
mm 

 

 

PILIENU SAVĀKŠANAS TRAUKS: 

 
 Izgatavots no augstākās kvalitātes oglekļa tērauda EN10025 S235JR 

ar pašatbalstošu rāmi, kas piestiprināts pie cisternas kājām. 

Piemērots uzstādīšanai uz jebkuras virsmas, kas paredzēta, lai izturētu ½ 

slodzes no kopējā cisternas tilpuma, kā noteikts ministru kabineta noteikumos 

19.03.90 un 12.09.03. 

 

MODELIS CISTERNAS 

MODELIS 

IZMĒRI 

B5 CD5 platums 850 mm, garums 1500 mm, h. 200 
mm 

B10 CD10 platums 1050 mm, garums 1800 mm, h. 300 
mm 
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B15 CD15 platums 1200 mm, garums 2100 mm, h. 300 
mm 

B23 CD23 platums 1400 mm, garums 2300 mm, h. 360 
mm 

B30 CD30 platums 1500 mm, garums 2400 mm, h. 420 
mm 

B50 CD50 platums 1750 mm, garums 3200 mm, h. 450 
mm 

B60 CD60 platums 2000 mm, garums 3200 mm, h. 480 
mm 

B90 CD90 platums 2100 mm, garums 3900 mm, h. 540 
mm 
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PĀRSEGS - JUMTS (PĒC PIEPRASĪJUMA): 

 
Jumts ir aprīkots ar cinkotu atbalsta rāmi un nodrošina aizsardzību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem.  

Tas tiek piegādāts jau samontēts. Jumts atbilst ministru kabineta noteikumiem 19.03.90 un 12.09.03. 

 

 

MODELIS Pilienu traukam Maks.svars  

KG. 

Izmēri 

T5 B5 55 platums 1250 mm, garums 2000 mm, h.tot. 2100 
mm 

T10 B10 75 platums 1500 mm, garums 2000 mm, h.tot. 
2100mm 

T15 B15 85 platums 1600 mm, garums 2300 mm, h.tot. 2100 
mm 

T23 B23 90 platums 1700 mm, garums 2800 mm, h.tot. 2200 
mm 

T30 B30 100 platums 1900 mm, garums 3000 mm, h.tot. 2200 
mm 

T50 B50 140 platums 2150 mm, garums 3600 mm, h.tot. 2450 
mm 

T60 B60 140 platums 2400 mm, garums 3600 mm, h.tot. 2600 
mm 

T90 B90 175 platums 2500 mm, garums 4300 mm, h.tot. 2700 
mm 

 

 

 

 

 

KOPĒJAIS SVARS: 

 
 

MODELIS TILPUMS  LTS MAKS.SVARS  

KG. 

 490 200 

 990 250 

 1500 492 

 2300 540 

 3000 650 

 5000 890 

 6000 1000 

 9000 1275 
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DEGVIELAS IZDALES IERĪCES KĀRBĀS: 

 
 

Šajā sadaļā ir aprakstītas pieejamās degvielas padeves iekārtas, kas piemērotas 

pārvietojamajai cisternai. 

 

DEGVIELAS IZDALES IEKĀRTAS KĀRBĀS, ierīkotas krāsotā tērauda kārbā ar 

izmēriem 720x620x310mm, ar aizslēdzamām durvīm, aprīkotas ar vienu no šiem 

modeļiem: 

 

 

 

 Mod. GE50  

- pašuzsūcošais elektriskais sūknis 50 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu;  

- litrāžas skaitītājs privātām vajadzībām ar daļēju tilpumu, kuru var nonullēt un kopējo litrāžas uzskaiti;  

- ¾ "elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 

- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu; 

- Vadības panelis IP55, ar sūkņa izslēgšanas ierīci pie minimālā līmeņa cisternā un zema līmeņa gaismas signalizātoru; 
 

 Mod. GE70  

- pašuzsūcošais elektriskais sūknis 70 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu; 

- litrāžas skaitītājs privātām vajadzībām ar daļēju tilpumu, kuru var nonullēt un kopējo litrāžas uzskaiti;  

- ¾ "elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 

- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu; 

- Vadības panelis IP55, ar sūkņa izslēgšanas ierīci pie minimālā līmeņa cisternā un zema līmeņa gaismas signalizātoru . 

 

 
 Mod. GE50E  
- pašuzsūcošais elektriskais sūknis 50 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu; 
- litrāžas skaitītājs privātām vajadzībām ar daļēju tilpumu, kuru var nonullēt un kopējo litrāžas uzskaiti;  
- ¾ "elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 
- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu; 
- Vadības panelis IP55, ar sūkņa izslēgšanas ierīci pie minimālā līmeņa cisternā un zema līmeņa gaismas signalizātoru . 

 

 
 Mod. GE70E  
- pašuzsūcošais elektriskais sūknis 70 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu;  
- litrāžas skaitītājs privātām vajadzībām ar daļēju tilpumu, kuru var nonullēt un kopējo litrāžas uzskaiti;  
- ¾ "elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 

- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu; 

- Vadības panelis IP55, ar sūkņa izslēgšanas ierīci pie minimālā līmeņa cisternā un zema līmeņa gaismas signalizātoru. 

 

 
 Mod. GE50EE  
- pašuzsūcošais elektriskais sūknis 50 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu;  
- litrāžas skaitītājs privātām vajadzībām ar daļēju tilpumu, kuru var nonullēt un kopējo litrāžas uzskaiti; 
- ¾ "elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 
- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu 

 

 
 Mod. GE70EE  
- pašuzsūcošais elektriskais sūknis 70 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu;  
- litrāžas skaitītājs privātām vajadzībām ar daļēju tilpumu, kuru var nonullēt un kopējo litrāžas uzskaiti;  
- ¾ "elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 

- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu 
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Mod. GE40cc - 
  
12/24V pašuzsūcošais elektriskais sūknis 35 lt./min., ar filtru un ar apvedvārstu; 
- litrāžas skaitītājs privātām vajadzībām ar daļēju tilpumu, kuru var nonullēt un kopējo litrāžas uzskaiti;  

 - ¾ "elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 

- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu; 
- 1” iesūkšanas šļūtene. 
 

 
 Mod. GE70cc  
 
- 12/24V pašuzsūcošais elektriskais sūknis 70 lt./min., ar filtru un ar apvedvārstu; 
- litrāžas skaitītājs privātām vajadzībām ar daļēju tilpumu, kuru var nonullēt un kopējo litrāžas uzskaiti;  
- ¾ "elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 
- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu; 
- 1” iesūkšanas šļūtene 



J:\02_Gasolio\09_AllegatiTecniciOfferte\SchedeTecniche2015\2_INGLESE\BozzaWord\1_Serbatoi_Eng\SchedaTecnicaCDCompleto_ENGrev1.docx 

 

 

 

DĪZEĻDEGVIELAS IZDALES IEKĀRTAS KUBOS: 

 
 

 
Šajā sadaļā ir aprakstītas pieejamās degvielas padeves iekārtas, 

kas piemērotas pārvietojamajai tvertnei. 

 

: 

 

 

 
 Mod. 4550 
  
-       pašuzsūcošais elektriskais sūknis 50 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu;  
- litrāžas skaitītājs privātām vajadzībām ar daļēju tilpumu, kuru var nonullēt un kopējo litrāžas uzskaiti;  
- ¾ "elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 
- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu. 

 

 

 
 Mod. 4570 -        
 

-pašuzsūcošais elektriskais sūknis 70 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu; 
- litrāžas skaitītājs privātām vajadzībām ar daļēju tilpumu, kuru var nonullēt un kopējo litrāžas uzskaiti; 
- ¾ "elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 
- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu. 

 

 
 

 Mod. 4570M -       pašuzsūcošais elektriskais sūknis 70 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu; 
- Ovālais skaitītājs; 

- Elektroniska ierīce ar multioperātoru funkciju, paredzēta līdz 50 lietotājiem un 
izdalāmās degvielas iestatīšanu pieejama tikai autorizētam personālam;  
- sistēma atpazīst dažādus kodus, un saglabā atmiņā sekojošus datus: 
• Lietotāju kopējais daudzums: katra lietotāja izsniegtais degvielas daudzums. 
• Perioda kopsumma: kopējais izsniegtais daudzums katram lietotājam. 
• Kopējais akumulatīvs: degvielas daudzums, kas izsniegts no pirmās uzstādīšanas 
reizes (nav nonullējams); 
• Kopējie nepareizie kodi: neizsniegtais degvielas daudzums nepareizu kodu dēļ. 
Sistēma ļauj iepriekš iestatīt izsniedzamās degvielas daudzumu un izveidot savienojumu 
ar printeri. 
1"elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 
- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu. 

 

 

 

 Mod. 4570MK          -       pašuzsūcošais elektriskais sūknis 70 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu;  
    Ovālais skaitītājs; 

- - Elektroniska ierīce ar multioperātoru funkciju līdz 50 lietotājiem, kas aprīkota ar 
tastatūru, displeju un kodu lasītāju, pieejama operācijām tikai ar lietotāja kodu, vietējā 
atmiņa spēj saglabāt datus par pēdējām 200 darbībām, iespēja ievadīt transportlīdzekļa 
reģistrācijas numuru, kilometrus, datumu un degvielas izsniegšanas operācijas laiku;  

- - Automātiski lejuplādējamā datora programmatūra, kas nodrošina dažādas detalizētas 
degvielas izsniegšanas izdrukas. 

- - Datu piekļuve ir aizsargāta ar slepeno kodu (parole) 
- - Kodu lasītājs; 
- - Lietotāja identifikācijai ir pieejams menedžera kods; 
- - 10 lietotāju kodi, vai vairāk; 
- 1"elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 
- - automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu. 
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DĪZEĻDEGVIELAS IZDALES STACIJAS: 

 

 

: 

 

 
 Mod. 4650  

 
-pašuzsūcošais elektriskais sūknis 70 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu; 
- litrāžas skaitītājs privātām vajadzībām ar daļēju tilpumu, kuru var nonullēt un kopējo litrāžas uzskaiti; 
- 1 "elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 
- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu. 

 

 
 Mod. 4650M  

 
      pašuzsūcošais elektriskais sūknis 70 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu; 
Ovālais skaitītājs; 
- Elektroniska ierīce ar multioperātoru funkciju, paredzēta līdz 80 lietotājiem un izdalāmās degvielas iestatīšanu pieejama tikai autorizētam 
personālam; 
- sistēma atpazīst dažādus kodus, un saglabā atmiņā sekojošus datus: 
• Lietotāju kopējais daudzums: katra lietotāja izsniegtais degvielas daudzums. 
• Perioda kopsumma: kopējais izsniegtais daudzums katram lietotājam.  
• Kopējais akumulatīvs: degvielas daudzums, kas izsniegts no pirmās uzstādīšanas reizes (nav nonullējams);  
• Kopējie nepareizie kodi: neizsniegtais degvielas daudzums nepareizu kodu dēļ. 
Sistēma ļauj iepriekš iestatīt izsniedzamās degvielas daudzumu un izveidot savienojumu ar printeri.  
1"elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 
- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu. 

 

 
 Mod. 4650MK           

 
-       pašuzsūcošais elektriskais sūknis 70 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu; 
Ovālais skaitītājs; 
- Elektroniska ierīce ar multioperātoru funkciju līdz 80 lietotājiem, kas aprīkota ar tastatūru, displeju un kodu lasītāju, pieejama operācijām 
tikai ar lietotāja kodu, vietējā atmiņa spēj saglabāt datus par pēdējām 200 darbībām, iespēja ievadīt transportlīdzekļa reģis trācijas numuru, 
kilometrus, datumu un degvielas izsniegšanas operācijas laiku; 
- Automātiski lejuplādējamā datora programmatūra, kas nodrošina dažādas detalizētas degvielas izsniegšanas izdrukas.  
- Datu piekļuve ir aizsargāta ar slepeno kodu (parole) 
- Kodu lasītājs; 
- Lietotāja identifikācijai ir pieejams menedžera kods; 
- 10 lietotāju kodi, vai vairāk; 
1"elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 
- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu. 

 

 
 Mod. 4690  

 
 -pašuzsūcošais elektriskais sūknis 90 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu; 
- litrāžas skaitītājs privātām vajadzībām ar daļēju tilpumu, kuru var nonullēt un kopējo litrāžas uzskaiti; 
- 1 "elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 
- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu. 

 
 Mod. 4690M  

 
-             pašuzsūcošais elektriskais sūknis 90 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu; 
Ovālais skaitītājs; 
- Elektroniska ierīce ar multioperātoru funkciju, paredzēta līdz 80 lietotājiem un izdalāmās degvielas iestatīšanu pieejama tik ai autorizētam 
personālam; 
- sistēma atpazīst dažādus kodus, un saglabā atmiņā sekojošus datus: 
• Lietotāju kopējais daudzums: katra lietotāja izsniegtais degvielas daudzums. 
• Perioda kopsumma: kopējais izsniegtais daudzums katram lietotājam.  
• Kopējais akumulatīvs: degvielas daudzums, kas izsniegts no pirmās uzstādīšanas reizes (nav nonullējams);  
• Kopējie nepareizie kodi: neizsniegtais degvielas daudzums nepareizu kodu dēļ. 
Sistēma ļauj iepriekš iestatīt izsniedzamās degvielas daudzumu un izveidot savienojumu ar printeri.  
1"elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 
- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu. 

 
 

 

 

4690M-MK 
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 Mod. 4690MK           
 
Pašuzsūcošais elektriskais sūknis 70 lt./min. 220V, ar filtru un ar apvedvārstu; 
Ovālais skaitītājs; 
- Elektroniska ierīce ar multioperātoru funkciju līdz 80 lietotājiem, kas aprīkota ar 
tastatūru, displeju un kodu lasītāju, pieejama operācijām tikai ar lietotāja kodu, vietējā 
atmiņa spēj saglabāt datus par pēdējām 200 darbībām, iespēja ievadīt transportlīdzekļa 
reģistrācijas numuru, kilometrus, datumu un degvielas izsniegšanas operācijas laiku; 
- Automātiski lejuplādējamā datora programmatūra, kas nodrošina dažādas detalizētas 
degvielas izsniegšanas izdrukas. 
- Datu piekļuve ir aizsargāta ar slepeno kodu (parole) 
- Kodu lasītājs; 
- Lietotāja identifikācijai ir pieejams menedžera kods; 
- 10 lietotāju kodi, vai vairāk; 
1"elastīgā padeves šļūtene ar garumu 4m; 
- automātiska izdales pistole ar 1 " kustīgo savienojumu. 


