
VAŠE VÝHODY
 Vysoce kvalitní komponenty SK700  

v kompaktním balení Frontier

 Možnost využití všech moderních rozšíření  
stejně jako u SK700 (ATC, Ecometer, SIP)

 Možnost výdeje všech standartních paliv včetně 
alternativních jako jsou E 85, B 100 Bionafta,  
AdBlue

 Připojitelné na všechny standardní pokladní 
systémy používané v ČR

 Lehce dostupné náhradní díly (shoda s SK700)

 Možnost rozšíření o SAT

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
Výdejní stojany modelové řady Frontier nabízejí kva-
litní řešení komponentů stojanů SK700 v kompaktním 
ekonomickém provedení. Robustní konstrukce s mož-
ností nerezových komponentů je vhodným řešením 
i pro ty nejnáročnější provozy. Ideálně se hodí pro 
malé a střední ČS, které kladou důraz na kvalitu za 
přijatelnou cenu.

Potřebujete kvalitní výdejní stojan pro veřejnou ČS za přijatelnou 
cenu?

Frontier
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TECHNICKÉ PARAMETRY
 1 nebo 2 produkty (max 4 hadice)

 Hadice na gravitačním závěsu

 Kombinovaný podsvícený LCD display 

 Nafta, Natural, B100 (30,70), Bionafta,  
E85 – ethanol

 Průtok 40 –120 l/min 

 Gilbarco C+ pístový měřič

 Komunikace: standart 2 WIRE, volitelně ISFS-LON, 
ATCL, PUMA LAN

 Výdejní pistole Elaflex nebo OPW

 Provedení lakovaná ocel

 Barevné provedení stupnice RAL

 Motor 3 fáze: 400V +/- 10%, 50 Hz+/- 2Hz

 Provozní rozsah: od -20°C do +40°C,  
(až do -40°C)

 ATEX, MID a CE certifikace

 SIP – Secure Interface Pulser

 Vestavěné uživatelské a servisní ovládání 
(klávesnice)

 Rozdělené bezpečnostní úrovně přístupu 
do ovládání stojanu

 Rekuperace II. stupně včetně možnosti 
monitoringu a indikace funkce.

VOLITELNÉ ROZŠÍŘENÍ
 Výdej 40/70 l/min přepínaný tlačítkem

 Hadice se zvýšenou odolností proti mrazu

 Vyhřívání elektroniky pro instalace se stálou  
teplotou pod -20°C

 Pružinový závěs hadice

 Provedení čelních panelů z nerezové oceli

 Speciální barvy

 Speciální vana proti úkapům

 Zvýšená protikorozní ochrana

 Klávesnice předvolby vydaného množství

 Ecometer

 Monitoring rekuperace

 ATC – přepočet výdeje na 15°C

 Připojení satelitního stojanu

 Zámky výdejních pistolí


