
 

  

 

 

 

 

 



 

  

Horizon-II  | Akaryakıt Dispenseri 

 

Horizon-II ihtiyacınız olan tüm güvenliğe sahiptir. 

Varlıklarınızı dışarıdan müdahale ve dolandırıcılığa 

karşı koruduğu için size güven sağlar. 

• Güvenli Arayüz pulseri 

• Şifre korumalı elektronik 

• Sensörlü kapılar 

• Dolandırıcılıktan koruma yazılımı 

  

 

 

Modern yakıt teknolojisi, esnek dispenser çözümleri 

gerektirir. Horizon-II, mevcut tüm dispenserler arasında 

en geniş tekli kabin konfigürasyonu yelpazesine 

sahiptir. 

• Dört standart sınıfı entegre etme 

• UHF uygulamaları ve Alternatif Yakıt kombinasyonları 

• Kurumsala uygun tasarım 

• Multi-Medya ve CRIND seçenekleri mevcuttur 

 

 

 

Horizon-II, istasyonunuzda kullanılmak üzere rakipsiz 

güvenlik, endüstri lideri doğruluk ve sınırlı alanda üstün bir 

son kullanıcı deneyimi için tasarlanmıştır 

Uzmanlık ve kalitenin doruk noktası olan Horizon-II 

markamızın en kapsamlı ve fonksiyonlu H-tipi dispenseridir. 



 

 

Hassas ölçüm sayesinde karınızı korur, masraflarınızı 

düşürürsünüz. 

• Sınıfının en iyisi ölçüm cihazları sayesinde en düşük 

metre sapması  

• Yüksek hassasiyet, yeniden kalibrasyon ihtiyacını 

azaltır 

• Bölünmüş ağlar 

• Özelleştirilebilir kullanıcı erişimi 

 

Sektör Lideri  

Doğruluk 
 

Rakipsiz Kullanıcı  

Deneyimi 

 

Özellikler 
 

Güvenli arayüz Pulseri (SIP) 
Sektörde ilk. Güvenli arabirim pulseri çip 

tanımlama desteği uçtan uca şifreleme ile 

dışarıdan müdahalelere karşı korur. 

 

Şifre korumalı elektronik 

Denetiminizi artırın ve kullanıcılara özel ve 

erişim izni verin. Horizon-II ile dört seviye 

erişim izini verebildiğiniz için kimi neyi kontrol 

edeceğine karar verebilirsiniz. Kablolu tuş 

takımı ile ek güvenlik sağlayarak stabil erişim 

sağlayabilirsiniz. 

 

Çok yönlü, kapsamlı dolum 

AdBlue®, CNG, E85, Biyodizel ve LPG dahil 

olmak üzere kombine yakıt dağıtımının 

kusursuz entegrasyonu ve esnekliği ile tüm 

ihtiyaçlarınızı karşılayın. Hidrolik kabinine dört 

sınıfa kadar entegre edin. 

Esnek kart okuyucu seçenekleri 
Gilbarco FlexPay™ CRIND'ler (Dispenser 

içindeki Kart Okuyucu) veya üçüncü taraf 

ödemesi hepsi bir arada seçenekler. 

Fabrikada montaj, güçlendirme yoluyla 

çözüm veya istasyonda yükseltme. 
 

 

 

Etkileyici ve sağlam yapı 
Horizon-II'nin görünümünü isteğe bağlı 

paslanmaz çelik gövdeli hidrolik paneller, 

hidrolik kapak ve tamamen özelleştirilebilir 

bir  tasarım ile istasyonunuza uyacak şekilde 

özelleştirebilirsiniz. 

 

Karmaşık olmayan servis ve bakım 

İstasyondaki aksama süresini azaltmak için  

hızlı teşhis ve servis. 

Dünya çapında bir marka olduğu için parça 

ve servis konusunda kesintisiz her zaman 

destek alabilirsiniz. 

 

Güçlü rekabetin olduğu bir dünyada, müşterilerinizin 

deneyimi önemlidir. Horizon-II'nin eşsiz son kullanıcı 

deneyimi sayesinde, istasyonununuz rekabette gözle 

görülür avantajlara sahip olabilir. 

• Daha iyi görünürlük için geliştirilmiş LCD ekranlar 

• Maksimum kullanım kolaylığı için daha uzun erişimli 

hortumlar ve özel tabancalar  

• Daha ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi için 

multimedya  

 

 



 

Teknik Özellikler 

 Horizon-II, isteğe bağlı opsiyonlarla birlikte sunulan en yüksek kaliteli ekipmanlar ile üretilmiştir  

Hidrolik 

Pompa Ünitesi     Yüksek performanslı GPU pompalama ünitesi 

Motor       400 V / 3 fazlı motorlar 

Metre  Gilbarco dört pistonlu C+ metre                            

(opsiyonel HD Metre/Ekometre) 

 

Elektronik 

Hesaplayıcı                     Gilbarco Apollo elektroniği 

Ekran       LCD arkadan aydınlatma 

Arayüzler  IFSF-LON/2-Wire/ATCL/Pumalan // Seçenek: Nuovo 

Pignone/ ER 

 

Mekanik 

Hortum Kolonu     Toz boyalı çelik 

Valfler                  Elektronik oransal valfler 

Hidrolik Kabin Kapağı                Toz boyalı çelik 

Ekran Kabini                              Toz boyalı çelik 

Tabancalar ZVA tabanca| benzin için 21 mm, dizel için 25 mm, Dizel 

Ultra yüksek verim (UHF) için 31 mm 

Hortum                 Elaflex 

Hortum toplama    Opsiyonel hortum geri toplama  

 

Özellikler ve Performans 

Sıcaklık Aralığı      -20°c ila +55°c (-40°c isteğe bağlı) 

Dispenser Akış Hızları     40, 40/70, 70 veya 120 l/dak 

Güç Kaynağı      230V 1-faz veya 400V 3-faz (+%10, -%15), 50 Hz 

 



 

 

Horizon-II | Fuel Dispenser 

  

Alternatif yakıtlar 

Gilbarco akaryakıt dispenserleri sayesinde birçok akaryakıt türünü aynı dispenserde 

satmanız mümkün. 

Horizon-II dispenserler ile aşağıdaki yakıt türleri de dahil olmak üzere standart, 

yüksek verim ve ekstra yüksek verim şeklinde yakıt ikmali yapabilirsiniz. 

• AdBlue 

• LPG 

• CNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Applause Europe 

  Dispenser Multimedya Ekranı 

  Satış verileri ile multimedya 

uygulamalarını türümüyle 

entegre eden bir ekran.

 

 

    Entegre Ekran 

Gelişmiş bir son kullanıcı deneyimi için işlem ve medya 

içeriğini tek bir ekranda birleştirin. 

   Gelirinizi Artırın 

Pompada yüksek marjlı ürünleri tanıtın veya üçüncü 

taraflara reklam alanı satın. 

   Profilinizi Geliştirin 

Zengin içerik kullanarak müşetrileriniz için fark yaratın. 
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Geleceğin yakıtı, 

bugün. 

Yakıt Sektöründeki deneyimimiz ve 

uzmanlığımız, bir istasyonun işini ve 

tüketici ihtiyaçlarını herkesten daha 

iyi anladığımız anlamına gelir. 

Gilbarco kalite, yenilik ve kusursuz 

entegrasyon anlamına gelir. 

Sektör lideri dispenser 

çözümlerimizle işinizi nasıl 

büyütebileceğiniz hakkında daha 

fazla bilgi edinmek için 

www.torapetrol.com sitesini ziyaret 

edin. 

Email: info@tora.com.tr 
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