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LOP STOP 1- ÜZEMANYAG VÉDELMI SZIFON 
ALKALMAZÁS, FELHASZNÁLÁS CÉLJA 

 

Használata ajánlott minden olyan cég esetében, ahol az 
üzemanyagok lopása problémát jelent. Az eszköz 
meggátolja, hogy az üzemanyagtank betöltő nyílásánál 
üzemanyagot lopjanak. Felszerelése speciális 
ragasztóanyag használatával történik. 
TERMÉKJELLEMZŐK 

 A termék alapanyaga rozsdamentes, annak 
érdekében, hogy tartós és ellenálló legyen 
bármilyen körülmények között. 

 A rögzítés után nincs lehetőség az üzemanyag 
betöltőnyíláson keresztül történő leszívásra. 

 A szifon meggátolja az üzemanyagtank esetleges 
túltöltését a töltőpisztoly levegőszelepének 
zárásával. 

 A szifont a tankból a beszerelést (beragasztást) 
követően eltávolítani nem lehet. 

 

 Nem igényel karbantartást. 
SPECIFIKÁCIÓK 

 A szifon alapanyaga rozsdamentes acél, a 
szelepzáró labda műanyag. 

 A termék beszerelését cégünk vállalja. 

 

 A felhelyezés bármilyen szabadon függő 
üzemanyagtank esetében lehetséges a tank 
alapanyagának ismeretében. Erre a megfelelő 
ragasztóanyag kiválasztása érdekében van szükség. 

 
Részletek 

Típusa Súly Anyaga 

LOP STOP 1 2,7 kg Rozsdamentes acél 

 
 
A Forgalmazó minden nyilatkozata, technikai információja és javaslata a Gyártó megbízhatónak ítélt tesztjein alapul, azonban azok 
pontossága és teljessége nem garantált. A kifejezett és a hallgatólagos garancia helyett az alábbi kijelentést kell érvényesnek tekinteni: A 
hibásnak bizonyult terméket az Eladó és a Gyártó köteles kicserélni, azonban más kötelezettség nem terheli őket. Használat előtt a 
Felhasználónak kell megítélnie, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra, és a Felhasználó viseli az összes ehhez kapcsolódó 
kockázatot és felelősséget. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül fejlessze, és ezáltal megváltoztassa a terméket. Sem 
az Eladó, sem a Gyártó nem felelős akár a szerződésen kívüli, akár a szerződés szerinti, közvetlen, közvetett vagy származtatott 
veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő felhasználásából ered. Az itt nem felsorolt nyilatkozatnak vagy javaslatnak 
semmilyen kötelező érvénye nincsen, hacsak a Gyártó és/vagy az Eladó által is aláírt megegyezés mást nem állít.  

 




