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•  Konstrukcja wykonana 

i przetestowana w fabryce

•  Prosty i szybki monta˝ 

na miejscu budowy
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1. Opis produktu

Kompaktowe stacje paliw sà odpowiedzià CGH na zapotrzebowanie na proste w budowie stacje benzynowe, gwarantujàce szybkie uruchomienie. 

Znajdujà zastosowanie na całym Êwiecie. Obsługujà zarówno drogi jak i tereny zabudowane, gdy˝ dostosowano je do potrzeb małych działek 

miejskich. Rozwiàzanie ma byç odpowiedzià na potrzeby klientów w zakresie:

Kompaktowe stacje paliw dajà mo˝liwoÊç magazynowania paliwa od 30 m3 do 120 m3. Powierzchnie t´ uzyskuje si´ z jednego lub dwóch 

zbiorników, zainstalowanych obok siebie w wykopie. Zbiorniki sà zawsze dwuÊcienne oraz wielo-komorowe. Firma CGH Polska jako jedyna na rynku 

posiada dopuszczenie GUM pozwalajàce na magazynowanie do 5 ró˝nych gatunków paliw w jednym zbiorniku. Wykonane zbiorniki sà zgodne 

z normà EN 12285-1.

Maksymalnego skrócenia czasu 
budowy stacji paliwowej

Prefabrykacji stacji i jej komponentów 
w zakładzie produkcyjnym

rama fundamentowa kana∏ monta˝owy

szybki fundament
opaski kotwiàce

KompleksowoÊç rozwiàzania Kompaktowej stacji paliw 

pozwala na oszcz´dnoÊç czasu i nakładów finansowych 

równie˝ dzi´ki posiadanym przez firm´ CGH odpowiednim 

certyfikatom, gwarantuje odbiór stacji przez Urzàd Dozoru 

Technicznego, a projekty konstrukcyjne dostarczane przez 

firm´ ASL dajà mo˝liwoÊç powtarzalnoÊci rozwiàzania 

w zakresie tego samego uzgodnienia.

•  Zbiornik magazynowy w zakresie pojemnoÊci od 30 do 120 m3, 

2 płaszczowy wielo-komorowy pozwalajàcy na magazynowanie 

do 5 ró˝nych rodzajów paliwa.

•  Centralny kanał monta˝owy przyspawany do zbiornika i  zabezpieczony 

z zewnàtrz powłokà PUR, zawiera orurowanie oraz wszystkie 

komponenty stacji włàcznie z pokrywami włazów, ramy monta˝owe 

pod dystrybutory i studzienk´ centralnego zlewu paliwa.

•  Szybki fundament, czyli technologia „speed chassis” zintegrowana 

z ramà, na której posadowiona jest wiata stacji.

Prefabrykacja komponentów stacji 

w zakładzie produkcyjnym sprawia, ˝e

CAŁKOWITY CZAS PRAC MONTA˚OWYCH 

NIE POWINIEN PRZEKROCZYå 3 TYGODNI 

OD MOMENTU DOSTAWY MODUŁU.

2. Komponenty kompaktowej stacji paliw

•  Przykładowe dystrybutory: Tokheim Q510 VHS 1-2 Combo Q510 

AdBlue1-2, Tokheim Q210 2-2DD, osiàgajàce wydajnoÊç do 80l/min 

z aparatami Petromat, Vider Root lub Tokheim Dialog pozwalajàcy 

na bezobsługowà sprzeda˝ paliwa.

•  Zintegrowany system kontrolno-pomiarowy OPW z sondami 

pomiarowymi oraz czujnikiem szczelnoÊci przestrzeni mi´dzypłaszczowej.

•  Standardowe rodzaje wiaty o wymiarach 7 x 7 m lub 8 x 8 m. 

Opcjonalnie wiat´ mo˝na wyposa˝yç w otok reklamowy oraz 

oÊwietlenie LED 4 x 90 W.
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Dane techniczne:

•  Wykonanie wg: EN 12285-1 w klasie A lub B lub wg DIN 6608

•  Dokumentacja techniczna uzgodniona z UDT i GUM 

w zakresie do 5-ciu komór i 120 m3

•  Materia∏ podstawowy – S235JR wg EN10025-1

• Zbiorniki jedno- lub wielokomorowe

•  CiÊnienie robocze: max 0,5 bar

• Temperatura robocza: od -20°C do + 50°C

3. Zbiornik paliw

•  Powierzchnia zewn´trzna Êrutowana do Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1

•  Zabezpieczenie antykorozyjne pow∏okà poliuretanowà odpornà 

na przebicie 6 kV

•  Opcjonalnie zabezpieczenie antykorozyjne od wewnàtrz powłokà 

odpornà pod wskazane medium

•  Materiał opcjonalny: stale kwasoodporne, mo˝liwe wykonanie 

płaszcza wewn´trznego ze stali kwasoodpornej i płaszcza 

zewn´trznego ze stali w´glowej.

spersonalizowane 
logo

wiata stacji

zbiornik podziemny 
wielokomorowy

szybki fundament  
„speed chassis”

Wiata stacji

Wysepka pod dystrybutory

Kanał monta˝owy

Zbiornik podziemny wielokomorowy

Zbiornik na ramie fundamentowej Speed Chassis

Zbiorniki dwupłaszczowe podziemne do materiałów palnych i niepalnych

wysepka 
pod dystrybutory
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Podziemne magazynowanie to bezpieczeƒstwo 
i oszcz´dnoÊç przestrzeni.

Zaletà podziemnego magazynowania jest zastosowanie 

zbiornika o du˝ej pojemnoÊci nawet do 200.000 l

Standardowe wyposa˝enie zbiornika:

W zale˝noÊci od wymagaƒ klienta, zbiornik wyposa˝ony jest w:

•  rur´ zalewowà z zaworem przeciwprzepe∏nieniowym 

i zamkni´ciem hydraulicznym

•  rury ssawne do poboru paliwa ze zbiornika

•  rur´ odwadniajàcà, umo˝liwiajàcà odpompowanie wody 

z dna zbiornika

•  króciec pomiaru r´cznego, umo˝liwiajàcy pomiar paliwa 

w zbiorniku za pomocà ∏aty pomiarowej

•  króciec pomiaru automatycznego (dla sondy pomiarowej)

•  króciec odpowietrzenia

• króciec rezerwowy

• króciec powrotu oparów VRS

p∏aszcz wewn´trzny - stal
przestrzeƒ mi´dzyp∏aszczowa
p∏aszcz zewn´trzny - stal
pow∏oka antykorozyjna

zawór przeciwprzepe∏nieniowy

adaptor 
sondy DN 80

opaska

zbiornika

Dwup∏aszczowe zbiorniki podziemne wykonane ze stali spe∏niajà 

od wielu lat wszystkie wymogi, dotyczàce przechowywania p∏ynów 

szkodliwych dla wód gruntowych, które w celu ochrony Êrodowiska 

zosta∏y ustanowione przez kraje europejskie. Dwa stabilne 

i równoczeÊnie elastyczne p∏aszcze stalowe, z zewnàtrz izolowane 

warstwà poliuretanu, stanowià w∏àcznie z monitoringiem przestrzeni 

mi´dzyp∏aszczowej, pewne i ekologiczne rozwiàzanie problemu 

magazynowania materiałów ciekłych zapalnych trujàcych lub ˝ràcych. 

Nasza przemys∏owa produkcja seryjna znajduje si´ pod kontrolà 

Urz´du Dozoru Technicznego – gwarantuje to, ˝e ka˝dy zbiornik 

wykonany w naszym zak∏adzie odpowiada wymaganiom warunków 

technicznych.

Wyposa˝enie opcjonalne:

• Pokrywy najazdowe w klasie C 250 kN i D 400 kN

• Studzienki nazbiornikowe

• Studzienki centralnego zlewu

• Ocynkowane opaski kotwiàce

• Systemy monitoringu szczelnoÊci GOK, Afriso, SGB

• Systemy monitoringu iloÊci paliw typu OPW lub inne
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4. System kontrolno-pomiarowy

System kontrolno-pomiarowy OPW SiteSentinelI 

(centrala, czujnik oparów, sondy pomiarowe z pływakami)

5.  Dost´pne dystrybutory innych producentów

Tokheim Q510 VHS 1-2 Combo Q510

• 2 produktowy 

• 4 w´˝owy (2xON 130 lm., 2xADBLUE 40 lmin.) 

• dwustronny, 2 wyÊwietlacze 

• deklaracja MID, w´˝e Elaflex, czarne, zasi´g +/- 4,2 m 

• Pistolety: ZVA 25 dla ON 

• Dla Adblue: w´˝e Elaflex, czarne, zasi´g +/- 4 m 

• Obudowa liczydła – stal zabezpieczona kataforetycznie 

• Panele obudowy Aluminium 

• ogrzewanie ATEX dla Adblue 

• złàcza elastyczne do instalacji paliwowej 

• zawory preselekcji do współpracy z Dialog Tokheim Q510 VHS 1-2 

Combo Q510

Tankomat DiaLOG 

– system kontroli 

i dost´pu i rejestracji 

tankowaƒ za pomocà 

˝etonów zbli˝eniowych

Terminal PetroMAT 
wraz z komponentami:

•  PetroMAT web – wersja wiszàca do współpracy 

z profesjonalnymi dystrybutorami z legalizacjà GUM

•  komunikacja terminala po WiFi lub GSM - zestaw  

do komunikacji radiowej lub GSM

• karty z jednostronnym nadrukiem

• podstawa pod terminal malowana proszkowo

z podstawà

Du˝y, czytelny wyÊwietlacz graficzny 

– prowadzi kierowc´ poprzez proces 

tankowania i przekazuje wszystkie 

niezb´dne informacje
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Dane kontaktowe:

Tomasz Polcaj
Kierownik Regionu/Area Manager 
tomasz.polcaj@cgh.com.pl

tel: +48 52 370-6653 
mob: +48 600 850 451 
fax: +48 52 370-6663

CGH Polska Sp. z o.o. | KRS 0000288570 | EU VAT ID PL5272552383 | NIP 527-255-23-83

6.  Wiaty kompaktowej stacji paliw

Standardowa wiata stacji paliw mo˝e mieç wymiar 7 x 7m lub 8 x 8m i wysokoÊç 

minimum 4,5 m w Êwietle przejazdu. Konstrukcja stalowa oczyszczona przez proces 

piaskowania do stopnia Sa 2,5 i malowana farbami epoksydowymi. Dach wiaty 

pokryty blachà trapezowà a opcjonalnie mo˝na jà wyposa˝yç w otok reklamowy 

i oÊwietlenie LED 4x90W

Boxter 10 Avia 
do paliw lotniczych

Opcjonalnie dystrybutor dedykowany na stacj´ paliw 

czyli model Boxter 10 Avia w wersji bez i ze zwijadłem 

półautomatycznym.

Specyfikacja dystrybutora:

• WydajnoÊç 50 lub 80 dm3/min.

•  Wà˝ wg EN1361 o długoÊci 25 m., 

(opcja ze zwijadłem),

• Panele i obudowa ze stali nierdzewnej,

• Pompa Lafon GDL 80,

• Przepływomierz Lafon ML80,

•  Liczydło Lafon Twin z podÊwietlanym 

wyÊwietlaczem LED,

• Protokół IFSF lub wyjÊcie impulsowe,

• Filtr do paliw lotniczych,

• Punkt poboru próbek paliwa,

• Wskaênik kontroli zatoru w filtrze głównym,

•  Pistolet nalewczy DIN 19 dla paliw 

lotniczych.

ochrony rurowe  
wyspy

wysepka 
pod dystrybutory

otok LED

lampy


