
DYSTRYBUTOR PALIW TOKHEIM QUANTIUM™ 510M

Zaprojektowany przez 
specjalistów, zbudowany 
przez Ciebie



Dążenie do perfekcji
Dystrybutory  paliw z serii Quantium 510M powstały na bazie naszego poprzedniego modelu 
Quantium 510.  Nowa linia produktów została wzbogacona o nowe funkcje. Tokheim Quantium 
510M to połączenie tradycji produktów Tokheim oraz innowacyjnej myśli inżynieryjnej. Każdy 
model to solidna i długoterminowa inwestycja zapewniająca niższy całkowity koszt posiadania 
(TCO).

Nowoczesne liczydło

Dystrybutory paliw Quantium posiadają 
nowoczesne liczydło, przepływomierz z 
minimalnym dryftem błędu pomiarowego 
oraz sprawdzone podzespoły, które 
zapewniają dokładny pomiar wydawanego 
paliwa. Dodatkowe funkcje , takie jak 
automatyczna kompensacja temperatury, 
stanowią gwarancję poprawnej gospodarki 
paliwowej.

 

Mniej awarii, mniej problemów

Każdy dystrybutor paliw Quantium 
powstaje na specjalne zamówienie zgodnie 
ze specyfikacją otrzymaną od Klienta. 
Dystrybutory powstają przy użyciu wysokiej 
jakości podzespołów oraz przy zachowaniu 
rygorystycznej kontroli jakości. Wysoki 
standard wykonania to gwarancja mniejszej 
ilości problemów eksploatacyjnych i 
interwencji serwisowych.



Wiemy, że każda stacji paliw jest inna, dlatego integralną częścią 
dystrybutorów paliw z serii Quantium 510 M jest modułowa konstrukcja. 
Model M zaprojektowano tak, aby spełniał oczekiwania właścicieli stacji 
paliw bez względu na jej projekt. Modułowa konstrukcja dystrybutora ułatwia 
montaż i instalację oraz umożliwia dostosowanie funkcji odmierzacza do 
indywidualnych potrzeb stacji.
 

Oddajemy kontrolę w Twoje ręce. Jesteś 
naszym specjalistą.

Modułowa 
konstrukcja



Technologia dystrybutorów 
Quantium M



Seria dystrybutorów paliw Quantium 
510M jest standardowo wyposażona 
w większą głowicę, która ułatwia 
modernizację i wymianę tradycyjnego 
wyświetlacza LCD na wyświetlacz 
multimedialny VGA. Treści reklamowe 
i promocyjne wyświetlane na VGA 
zwiększają sprzedaż na stacji i w 
sklepie.

Quantium 510M umożliwia wybór 
odpowiedniego systemu retrakcji węży 
na potrzeby stacji benzynowej. Opcja z  
systemem pełnej retrakcji węży (FHR) 
gwarantuje wyjątkowy zasięg węża, 
bezproblemową retrakcję oraz całkowite 
chowanie węża po tankowaniu. Opcja z  
systemem niepełnej retrakcji węży (SHR) 
to nowe, korzystne cenowo rozwiązanie 
z wyżej umieszczoną kieszenią pistoletu 
oraz większym zasięgiem.

W odróżnieniu od swojego poprzednika 
dystrybutor Quantium 510M zawiera 
wiele innowacyjnych rozwiązań, które 
znacznie usprawniają konserwację 
urządzenia. Wyjątkowa konstrukcja 
systemu dwustronnego ułatwia 
dostęp i przeprowadzenie czynności 
konserwacyjnych, co skutkuje rzadszą 
wymianą podzespołów oraz redukcją 
przestojów w pracy stacji.

Seria dystrybutorów paliw Quantium 
510M posiada modele do dystrybucji 
gazu płynnego (LPG) oraz AdBlue® 
-obydwa standardowo wyposażone 
w większą kolumnę. Po raz pierwszy 
dystrybutor LPG wyposażono w system 
niepełnej retrakcji węży, podczas gdy 
dystrybutor paliw AdBlue® udostępniono 
w wersji czterowężowej, zapewniającej 
wygodne i szybkie tankowanie.

Nowoczesna, 
większa głowica w 
standardzie

1 Możliwość wyboru 
retrakcji węży

Ułatwiona 
konserwacja 

Ulepszone dystrybutory
AdBlue®  i LPG
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Quantium 510M FHR z 
systemem pełnej 
retrakcji węży                  

Dystrybutor paliw Quantium 510M z systemem 
pełnej retrakcji węży zachował klasyczny wygląd 
modelu Q510. To, co wyróżnia linię M to większa 
głowica umożliwiająca wymianę wyświetlacza 
LCD na wyświetlacz VGA. Węże umieszczone 
w szczelnej obudowie pozwalają na zachowanie 
estetycznego i profesjonalnego wyglądu przy 
równoczesnej poprawie jakości tankowania.

Przedstawiamy dystrybutory 
paliw z serii Quantium 510M. 

Quantium 510M SHR z 
systemem niepełnej 
retrakcji węży

Wzór jakości

Quantium 510M z systemem niepełnej 
retrakcji węży zawiera wiele innowacyjnych 
modyfikacji (np. kolumna dwustronna), 
znacznie ułatwiających konserwację. Model 
ten to korzystna cenowo opcja, gwarantująca 
właścicielom stacji paliw różnorodność 
modernizacji ich punktów sprzedaży. System 
niepełnej retrakcji węży pomaga w zachowaniu 
porządku i czystości na stacji benzynowej, a 
odpowiedni zasięg węża umożliwia wygodne 
tankowanie.

Prezentujemy modele z nowej serii Quantium 510M 
które powstały w duchu innowacyjnej myśli inżynieryjnej. 
Modularne, bezpieczne dystrybutory serii M to trwała i 
niezawodna inwestycja.

Wyróżnij swoją stację paliw na 
tle konkurencji



Dystrybutor paliw
Quantium 510M 
LPG

Jakość i niezawodność

Różnorodność dystrybutorów LPG dostępnych 
na rynku oznacza, że trudno jest wybrać ten 
najlepiej dostosowany do indywidualnych 
potrzeb. Dystrybutor paliw 510M LPG oferuje 
bezpieczne, trwałe, wysokiej jakości rozwiązanie 
oraz opcje zaawansowane, dostępne w linii 
produktów Quantium 510M. System niepełnej 
retrakcji węży ułatwia tankowanie i sprawia, że 
czynność ta przebiega szybko i bezpiecznie.

Wolnostojący dystrybutor paliw 
Quantium 510M 
AdBlue® 

Praktyczny i innowacyjny

Wolnostojący dystrybutor Quantium 510M AdBlue 
to szybkie, dokładne i niezawodne tankowanie. 
Zaletą Quantium 510M AdBlue jest system pełnej 
retrakcji węży, który uruchomiony po skończonym 
tankowaniu wciąga węże do wewnątrz 
dystrybutora, nadając urządzeniu elegancki i 
kompaktowy wygląd. Proponowane rozwiązania 
AdBlue przyczyniają się do utrzymania czystszego 
środowiska.
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Quantium 510M fuel dispenser Technical Specifications*

Informacje dodatkowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz szczegółowych
kontaktów dla wybranego kraju, prosimy wejść na stronę wejść 
na naszą stronę www.tokheim.com lub przesłać zapytanie na 
adres tokheim@doverfs.com.      
         
*Dover Fueling Solutions nieustannie ulepsza swoje produkty  
Tokheim, aby odpowiadały zmieniającym się wymaganiom 
rynku i przepisom. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do 
zmiany specyfikacji opisywanych produktów, bez uprzedniego 
powiadomienia.

Kontakt

TSG Polska Sp. z o.o.
ul. Narwicka 1
80-557 Gdańsk
tel. 58 343 21 71
biuro@tsg-solutions.pl
www.tsg-solutions.com/pl

Ilość produktów: 
Ilość węży: 

Prędkość przepływu:
Retrakcja węży: 

Zasięg:
                              Ustawienie dystrybutora: 

                          Opcje wyświetlacza:
System odsysania oparów:  

Automatyczna kompensacja temperatury:
Rodzaj pompy:

Konfiguracja Adblue:
Konfiguracje LPG:

Konfiguracje opcjonalne:
Odporność na korozję:

Temperatura otoczenia:
Wilgotność względna:

1-5
1-10
40 l/min, 80 l/min, 130 l/min, 40/80 (podwójna prędkość)
System pełnej retrakcji węży, system niepełnej retrakcji węży
FHR 4,2m, SHR 3,6m, AdB 3,6m, LPG 3,2m
Modele jedno- lub dwustronne
Ekran 6-6-4 LCD, ekran 7-7-5 LCD, 17” ekran VGA Media
Otwarta pętla, opcjonalnie pętla samokalibrująca
Opcjonalnie
Pompa łopatkowa (TQP-RS), pompa zębata (TQP-HS, CPU)
Maksymalnie 4 dysze, modele wolnostojące i combo
Maksymalnie 2 dysze, modele wolnostojące i combo
Zgodnie z potrzebami Klienta
Standardowa kategoria korozyjności C5-M wg ISO 12944-2:1998
-25 do +55 stopni Celsjusza
5-95%

Seria dystrybutorów paliw Tokheim Quantium 510M oferuje szeroki zakres opcji. W celu uzyskania pełnych informacji 
prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym.

Specyfikacje techniczne


