
 
 

 
 

 
ADAST MINOR 

(kútoszlop magassága 1600 mm) 
 
 

1. Kútoszlop: ADAST MINOR 8991.623/S/40 diesel típus (egy termék– gázolaj, egy 
tömlő figyelő üveggel és automata pisztollyal, egyoldalas kijelző, 40 liter/perc kiadási 
teljesítmény, elektromechanikus regiszter             
                                                     
 
2. Kútoszlop: ADAST MINOR 8991.623/S/40 petrol típus (egy termék– benzin, egy 
tömlő figyelő üveggel és automata pisztollyal, egyoldalas kijelző, 40 liter/perc kiadási 
teljesítmény, elektromechanikus regiszter, pisztolygáz visszavezetés és 
monitoring   VAPORIX               
           
 
3. Kútoszlop: ADAST MINOR 8997.623/S/80 diesel típus (egy termék gázolaj, egy 
tömlő figyelőüveggel és automata pisztollyal, egyoldalas kijelző, 80 liter/perc kiadási 
teljesítmény, elektromechanikus regiszter,      
           



 
 

 
ADAST V-LINE POPULAR duplex 
(kútoszlop magassága 1600 mm) 

 
 

1. Kútoszlop: V-line POPULAR 8994.622/S/40 - diesel típus (egy termék– gázolaj, 
két tömlő, figyelő üveggel és automata pisztollyal, kétoldalas kijelző, 40 liter/perc 
kiadási teljesítmény, elektromechanikus regiszter             
                                                     
 
2. Kútoszlop: V-line POPULAR 8994.622/S/40 - petrol típus (egy termék– benzin, 
két tömlő, figyelő üveggel és automata pisztollyal, kétoldalas kijelző, 40 liter/perc 
kiadási teljesítmény, elektromechanikus regiszter , pisztolygáz visszavezetés és 
monitoring                   
           
 
3. Kútoszlop: V-line POPULAR 8994.622/S/40 – /diesel típus (két termék–benzin és 
gázolaj, két tömlő figyelőüveggel és automata pisztollyal, kétoldalas kijelző, 40 
liter/perc kiadási teljesítmény, elektromechanikus regiszter, pisztolygáz visszavezetés 
és monitoring   VAPORIX          
           
 
4. Kútoszlop: V-line POPULAR 8994.622/S/80 – /diesel típus (egy termék– gázolaj, 
két tömlő figyelő üveggel és automata pisztollyal, kétoldalas kijelző, 80 liter/perc 
kiadási teljesítmény, elektromechanikus regiszter             
            



 
 

ADAST V-LINE POPULAR szimplex 
(kútoszlop magassága 1600 mm) 

 
 

1. Kútoszlop: V-line POPULAR 8991.622/S/40 diesel típus (egy termék– gázolaj, 
egy tömlő figyelő üveggel és automata pisztollyal, kétoldalas kijelző, 40 liter/perc 
kiadási teljesítmény, elektromechanikus regiszter             
                                                     
 
2. Kútoszlop: V-line POPULAR 8991.622/S/40 petrol típus (egy termék– benzin, 
egy tömlő figyelő üveggel és automata pisztollyal, kétoldalas kijelző, 40 liter/perc 
kiadási teljesítmény, elektromechanikus regiszter , pisztolygáz visszavezetés és 
monitoring   VAPORIX               
           
 
3. Kútoszlop: V-line POPULAR 8997.622/S/80 diesel típus (egy termék gázolaj, egy 
tömlő figyelőüveggel és automata pisztollyal, kétoldalas kijelző, 80 liter/perc kiadási 
teljesítmény, elektromechanikus regiszter,      
           
 
4. Kútoszlop: V-line POPULAR 8990.622/S/120 diesel típus (egy termék– gázolaj, 
egy tömlőfigyelő üveggel és automata pisztollyal, kétoldalas kijelző, 120 liter/perc 
kiadási teljesítmény, elektromechanikus regiszter        
   

 
 


