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SPOLEHLIVÝ DODAVATEL PRO VAŠI  ČERPACÍ  STANICI

Výstavba a rekonstrukce ČS na klíč

Elektroinstalace

Kompletní služby v oblasti výstavby, 
rekonstrukcí a oprav čerpacích  
stanic 

STAVEBNÍ PRÁCE 

Podzemní skladovací nádrže

Kompaktní skladovací systémy AdBlue

Mobilní vnitropodnikové skladovací systémy PHM 

Kompletní dodávky, výměny, opravy, 
vložkování a repase podzemních 
skladovacích nádrží

Nadzemní systémy samostatně stojící, 
vybavené výdejním zařízením nebo 
propojené s výdejním stojanem

 Kompaktní vnitropodnikové mobilní 
skladovací a výdejní systémy 

 Skladovací a denní tanky 
(malo i velkokapacitní)

SKLADOVACÍ NÁDRŽE PHM A ADBLUE

Systémy měření hladin a indikace úniků 
GILBARCO VEEDER-ROOT pro veřejné čerpací stanice

Systémy měření hladin TECALEMIT  
pro neveřejné čerpací stanice

Kompaktní systém zahrnující vyhodno- 
covací a řídící jednotku zajišťující  
nepřetržitou kontrolu stavu ČS  
(sondy měření hladin,  
čidla a indikátory úniků) 

 Systémy fungující samostatně nebo propojitelné 
se systémy TECALEMIT HMD a HDA

 Měření hladiny PHM v nádrži, s možností 
signalizace kritických hladin (minimální/
přeplnění)  

SYSTÉMY MĚŘENÍ HLADIN A ÚNIKŮ PHM

www.myocto.cz

Výdejní stojany po veřejné čerpací stanice
GILBARCO VEEDER-ROOT

Výdejní stojany a systémy pro neveřejné  
čerpací stanice TECALEMIT

 Systémy ATC – teplotní kompenzace  
(přepočet výdeje na 15°C)

 ECOMETER – ultra přesné šnekové měřiče
 SIP – speciální zabezpečení impulzérů

Stojany na PHM, tankovací automaty pro přístup 
a evidenci uživatelů/vozidel a systémy evidence 
a zpracování dat

VÝDEJNÍ STOJANY

Záruční servis technologií
GILBARCO VEEDER-ROOT a TECALEMIT 

Celorepublikové pokrytí

Vzdálený monitoring

Pozáruční servis technologií
DRESSER WAYNE, ADAST, SCHEIDT BACHMANN,  
GILBARCO VEEDER-ROOT, SALZKOTTEN, TOKHEIM, 
SCHLUMBERGER, HORN TECALEMIT, ZUWA 

24 hodin helpdesk 

Servis, údržba a opravy spodních a vrchních technologií ČS 

OCTO SERVIS 

KPS – plastové, vodivé potrubní rozvody

Kovové potrubní rozvody

SPODNÍ TECHNOLOGIE

Protipožární pojezdové poklopy

SLUŽBY

Poradenství

Podpora

Provozní zajištění

Efektivita provozu 
čerpacích stanic

Cost benefit analýza 
provozu

Optimální cenová politika 
v konkrétní lokalitě

Manka a jejich eliminace

Volba PHM produktů

Legislativa platná 
pro čerpací stanice

Zpracování provozní 
dokumentace

Mystery shopping

Organizace 
servisních činností

Nastavení procesů 
a zodpovědností

Systémová integrace

Outsourcing provozu

Helpdesk pro zákazníky  
i provozovatele

Organizace provozního 
zajištění

OCTO BEZOBSLUŽNÁ ČERPACÍ STANICE

Kontejnerové čerpací stanice

Kompaktní kontejnerová 
čerpací stanice 

OCTOPOS

Řídící systém určený pro komplexní 
zajištění všech činností a agend 
spojených s provozem čerpací 
stanice, od ovládání technologií 
až po samotnou evidenci všech 
provozních úkonů a prodejních 
transakcí

OCTOMAT

Bezobslužné výdejní 
zařízení, které pracuje 
jako doplněk řídicího 
systému OctoPOS 
a umožňuje bezobslužný 
prodej PHM a náplní do 
ostřikovačů 

KAMEROVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Kompletní zabezpečení 
čerpací stanice

Kompletní zabezpečení 
cisternové techniky  
(kontrola závozu PHM)
  


