
 

 

 

 

 

 

Temel Özellikleri 
Çağının ilerisinde, GÜVENİLİR ve uzun ÖMÜRLÜ. . . En ağır koşullarda bile sorunsuz çalışan Horizon, 
istasyonunuzdaki ihtiyaçlarınıza uygun esneklikte ÜRETİLMİştir. 

Gilbarco Veeder-Root ÜRÜNLERİ 
Her başarılı istasyonun arkasında 
Gilbarco Veeder-Root akaryak›t SEKTÖRÜNDE daima ÖNCÜ teknolojileri ve bunlar›n ÇÖZÜMLERİNİ temsil eden bir kuruluştur. 
Akaryakıt ve ilgili yan sektörlere çevre bilincini de gözeterek işletme yönetim kolaylığı sağlayan DÜNYADAKİ en BÜYÜK tedarikçi firmadır. 
Gilbarco Veeder-Root, bir istasyonun teknik ekipman, sistem ve hizmet ihtiyaçlarının tamamına cevap veren tek ÜRETİCİDİR. 
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Başarılı her istasyonun arkasında 

Gilbarco Veeder-Root 

Crompton Close, Basildon, 

Essex, SS14 3BA, UK 

INT Tel: +44 (0) 1268 533 090 

UK Tel : +44 (0) 8443 711 155 

E-mail : gilbas.sales@gilbarco.com 

www.gilbarco.eu/horizon 

15 TEMMUZ Mah. GÜLBAHAR 

Cad. 1468. Sk. No: 5 34212 

GÜNEŞLİ / İSTANBUL 
Tel : 0212 656 30 10 (Pbx) 

Fax : 0212 656 30 05 

E-mail: info@torapetrol.com 

www.torapetrol.com 

TORA DESTEK HATTI 

(0850) 222 87 22 

 
 
 
 
 

Başarılı her istasyonun arkasında 

Akaryakıt istasyonuna ait ÇÖZÜMLER 
Pos ve istasyona ait diğer ekipmanların birbirine entegre halde 
çalışmasını ve bu sistemlerin kontrollerinin verimli ve işletme 
yönetiminin sağlıklı olmasını sağlar. 

Dalgıç pompa 
Akaryakıt pompalamanın en verimli olarak 
tasarlanmış şeklidir. Sabit debi, buhar sıkışmasız 
ve minimum bakım ihtiyacı vardır. 

• Uçtan uca şifreli 

• GÜVENLİ akış algılamalı 

• Fiziksel olarak GÜVENLİ 

• C+ metre DÜNYADAKİ en az sapmalı ve en hassas 
pozitif ötelemeli metresi 

• Sabit kurs boyuna haiz 

• Tam ayarlanmış, aşınmaya dayanıklı 

Çekici GÖRÜNÜM ve 

Uzun ÖMÜRLÜ Yapı 
Sağlam Elektronik Yapı 

Geliştirilmiş, Emniyetli Pulser 

DÜşÜK Sapmalı Metre 

• Polikarbonat ön panel 

• Opsiyonel sınırsız grafik uygulama seçeneği 

• Opsiyonel polikarbonat kozmetik kanopi 

• –40 ila +70˚C sıcaklık ve 95 nemlilikte test edilmiştir. 

• Enerji kesintilerinde bilgi kaybı riski yoktur. 

Perakende ÇÖZÜMLER 
İstasyonlardaki GVR ÜRÜNLERİNİN 
kullanımı ile kârlılık artar. 
İşletmeniz ilerideki teknolojik rekabete 

şimdiden hazır olur. 

FlexPay™ 
Pompanın hemen yanında GÜVENLİ ve esnek 
yeni bir kazanç terminalidir. 

Otomatik Tank ÖLÇÜM Sistemi 
Yenilikçi bir tank monitörleme ve kayıp gözlem 
sistemidir. Bu sistem sayesinde işletmenizde wet 
stock management, çevre kontrol risk yönetimini 

sağlıklı bir şekilde yapmak MÜMKÜN hale gelir. 
Veri yönetimini tek merkezden yapılmasını sağlaya- 
rak operasyonal kârlılığı maksimum seviyeye taşır. 

Pompa & Dispenserlar 
Yenilikçi ve kalite merkezli ÜRETİLMİş pompa ve 
dispenserlar istasyondaki ihtiyaçların ÇÖZÜMÜNE 
yönelik en temel ÜRÜNLERDİR. Gilbarco Veeder- 
Root’un geniş ÜRÜN yelpazesi sayesinde daima 
en kazançlı ÇÖZÜMLERİ sağladığı kanıtlanmıştır. 
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Kalıcı Performans 
Horizon, istasyon işletmeciliğinin gelişmesine katkıda bulunur. 

Horizon ile kârlısınız Teknik Özellikler 
Sağlamlığı, GÜVENİLİRLİği, ilgi çekici tasarımı ve ihtiyaçlarınıza uygun esnekliği ile Horizon sizlere 
en ileri teknolojiyi sunuyor. 

 

 

Neden Horizon? 
10 yıllık bir SÜRE için dispensere harcadığınız paranın, dispenserin alış maliyetinin 3 katı 
olduğunu biliyor muydunuz? Horizonun metre ÖLÇÜM hassasiyeti, parçalar ının sağlamlığı ve 
MÜKEMMEL tasarımı sayesinde minimum bakım gerektirecek ve uzun vadede işletmenize 
maksimum tasarrufu sunacaktır. 

 

 

 

 

GÜVENİLİR 

Yatırımınızı korur 
ÇÜNKÜ Horizon, 

• DÜNYANın en DÜşÜK sapmalı metresine sahiptir. 

• Pulseri, hırsızlık ve KÖTÜ kullanıma karşı GÜVENLİDİR. 

• ÜSTÜN özellikleri sayesinde yatırımınızı korur. 

 

 

 

 
C+ metre 
• Doğru ve hassas ÖLÇÜM özelliği sayesinde C+ 

metre ile yoğun satış yapan bir istasyonda her 
sene binlerce TL tasarruf yapabilir. 

 

 

 

 
Multimedya + 

• Satış bilgileri artık multimedya ekranında 

• İstasyonunuza ek gelir kaynağı yaratın 

• İstasyonunuza özel içerik yönetimi 

 

 

 

 
Tabanca Haznesi 

• MÜşteriler, tabanca, hortum, breakaway gibi 
donanımların asılmasından kaynaklanan 
masrafların dispenser genel bakım harcamalarının 
yaklaşık   40’nı kapsamasından şikayet eder. 

YÜKSEK kaliteli parçalarla daha sağlam yapıda ÜRETİLMİştir. 

• MÜKEMMEL elektronik yapısı sayesinde maksimum hizmet SÜRESİ sunar. 
• Horizonu oluşturan parçalar DÜNYA ölçeğinde toplam 200.000’in 

ÜZERİNDE istasyonda kullanılmış, ÜSTÜNLÜK ve sağlamlıkları halihazırda 
kanıtlanmıştır. 

Bakım gerektirmeyen dış GÖRÜNÜMÜ 
sayesinde binlerce TL tasarruf sağlar 

 

GÜVENİRLİK 

• Gilbarco Veeder-Root’un daha uzun ÖMÜRLÜ 
parcalanyla bir istasyon yılda binlerce TL tasanuf 
sağlar. 

 

Zamana Meydan Okuyan GÖRÜNÜM 

• Paslanmadığı ve daha az dış GÖRÜNÜM 
bakımı gerektirmesi sayesinde işletmeniz 
yılda binlerce TL tasarruf sağlar. 

 
• Tabanca haznesi, tabanca ucunun daha uzun 

ÖMÜRLÜ olması için tasarlanmıştır. 

• GÜÇLENDİRİLMİş naylon materyal darbeleri emer ve 
daha uzun SÜRE dayanır. 

• Tabanca haznesi daha emniyetli duruş imkanı 
sağlar. 

(Tabanca ucuna zarar veren damlamaları azaltır.) 

MÜşterilerinizi cezbeden etkileyici modern GÖRÜNÜM 

• Standart 4 yıl korozyona karşı garantili 

• Çağının ilerisinde GÖRÜNTÜSÜ SAYESİNDE DÜşÜK görsel imaj yenileme maliyeti 

 

 

 
 

 
Başarılı her istasyonun arkasında 

TORA’nın satış, MÜHENDİSLİK ve servis çalışanları geniş bölge ağı sizlere daima zamanında 
servis ve destek sağlar. 

 

* Daha fazla bilgi için torapetrol.com adresini ziyaret edebilir ya da 444 87 44’ü arayabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Başarılı her istasyonun arkasında 

Teknik Özellikler 

Standart Özellikler 

Hidrolik 
• Gilbarco C+ metre 
• Gilbarco 10 bıçak kanatlı pompa 
Elektronik 

• Hesaplayıcı - Gilbarco® Sandpiper ll 
• Arabirim: Standart 2 kablolu, Avustralya 2 

kablolu, IFSL LON, ATC, PumaLAN, ER3 
• Kanıtlanmış Gilbarco PROTOKOLÜ SAYESİNDE TÜM 

yazarkasa ve pompa otomasyonlarına 100 
uyumlu 

Mekanik 
• Oransal Valf 
• Kaporta - Elektrostatik toz kaplama çelik 
• Hortum kullanışı - iç cidar hortuma bağlı ve içe 

çekilerek hareket edecek biçimde 
• 0PW Tabanca 
• Goodyear Hortum 

Seçenekler 

• -40 dereceye kadar dayanıklı kısmi izolasyonu 
• Elaflex mafsal 

• Elaflex akış kontrol ÜNİTESİ 
• Elaflex breakaway 
• Elaflex, Trelleborg hortum 
• ZVA tabanca 
• Paslanmaz çelik valf 
• SIP pulser 
• Kaporta - Özel renklerde elektrostatik toz boya 
• Kaporta - Paslanmaz çelik 
• Tabanca manyetik ADAPTÖRÜ 
• Ekometre 
• Multimedya 

Teknik Karakteristikleri ve Performansları 

• Ortam sıcaklık dayanımı -30 dereceden +40 dereceye, istenildiğinde -40 dereceye kadar 

• Debi 4 L/dk ile 40 L/dk arasındadır. 

• Isıtıcı GÜÇ TÜKETİMİ: 0-950 Watt 

• GÜÇ kaynağı: 230V +  10 -  15, 50Hz ± 2Hz 

 


