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                              HecPomp 
 

TECHNISCHE GEGEVENS HecPomp 

Afmetingen 573 x 529 x 2105 mm (

848 x 533 x 2390 mm (

Gewicht circa 100 kg (1 slang

circa 135 kg (2 slangen

circa 185 kg (2 slangen, 

Gebruikstemperatuur -20°C tot +55°C 

Beschermingsgraad IP 44 

Luchtvochtigheid Toelaatbaar tot 95 %, condensatie

Opgenomen 

vermogen 

Enkel-fase motor 40

Drie-fase motor 40-

Drie-fase motor 130 l/min

Heconomy 60 VA (210 VA 

verwarming) 

Voeding spanning 230V AC / 400V AC

Slangmast Veerophanging, RVS

Filter Verchroomd staal met

te reinigen. 

Nozzle ZVA SlimLine (40 l/min)

ZVA 25 (80 – 130 l/min)

 

HecPomp is de perfecte combinatie voor uw

de geïntegreerde Heconomy automaat. HecPo

zeer betrouwbaar. De pomp is beschikbaar in verschillende uitvoeringen en 

tank capaciteit 40, 80 of 130 liter per minuut 

met Optilevel tankinhoudsmeeting en het Petropoint automatische voertuig 

herkenning systeem zijn mogelijk. De HecPo

op verkoopinstallaties en is hierdoor breed inzetbaar.

573 x 529 x 2105 mm (1 slang) 

848 x 533 x 2390 mm (2 slangen) 

1 slang) 

2 slangen) 

2 slangen, gelijktijdige afgifte) 

Toelaatbaar tot 95 %, condensatie 

motor 40-80 l/min ± 1,1 kW 

-80 l/min ± 0,75 kW 

motor 130 l/min ± 2,2 kW 

Heconomy 60 VA (210 VA inclusief 

230V AC / 400V AC 

RVS 

met 100 µm, filter eenvoudig 

ZVA SlimLine (40 l/min) 

130 l/min) 

uw thuistankinstallatie samen met 

HecPomp is flexibel inzetbaar en 

De pomp is beschikbaar in verschillende uitvoeringen en 

ut met 1 of 2 slangen. Koppeling 

met Optilevel tankinhoudsmeeting en het Petropoint automatische voertuig 

HecPomp is gecertificeerd voor gebruik 

op verkoopinstallaties en is hierdoor breed inzetbaar. 
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HecPo
 

De compacte combinatie van pomp en registratie systeem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HecPomp 
 

De compacte combinatie van pomp en registratie systeem

 

HecPomp uitvoering 
HecPomp is beschikbaar is verschillende uitvoeringen en 
capaciteit om de juiste invulling te geven aan uw situatie
 

Heconomy Opties 
De ingebouwde Heconomy automaat kan eenvoudig worden 
aangepast om de gewenste functionaliteit te bieden, door 
toevoeging van opties. 

 

OPTIES                      HecPomp 

Mifare of  

Proximity lezer 

RFID lezer voor contactloze transponder 

leveranciers 

PetroPoint  

Ontvanger 

Ontvanger voor automatische voertuig 

herkenning. 

Push-Pull 

kaart lezer 

Magneet kaart lezers voor ISO Spoor 2 of 

Spoor 3 passen. 

Bon printer Bon printer voor toepassing in de 

standalone behuizing en inbouw uitvoering

Verwarming Regelmatig toegevoegd bij toepassing van 

een bon printer 

Elektronisch 

Journal 

Hectronic geformatteerde 

inclusief USB poort 

Communicatie 

interface 

Diverse interface mogelijkheden zoals 

GSM/GPRS/UMTS, netwerk en WiFi 

communicatie 

Pomp kleur De kleur van het pomp paneel kan naar 

wens worden geleverd 

De compacte combinatie van pomp en registratie systeem! 

beschikbaar is verschillende uitvoeringen en 
de juiste invulling te geven aan uw situatie. 

kan eenvoudig worden 
aangepast om de gewenste functionaliteit te bieden, door 

RFID lezer voor contactloze transponder 

Ontvanger voor automatische voertuig 

Magneet kaart lezers voor ISO Spoor 2 of 

Bon printer voor toepassing in de 

standalone behuizing en inbouw uitvoering 

Regelmatig toegevoegd bij toepassing van 

 USB stick 

Diverse interface mogelijkheden zoals 

GSM/GPRS/UMTS, netwerk en WiFi 

De kleur van het pomp paneel kan naar 
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HecPomp – totale oplossing voor 
HecPomp is beschikbaar in de uitvoering met 
Eenvoudig uit te breiden met automatische voertuig herkenning en tankinhoudsmeet systemen 
van Hectronic.  Samen met Hecpoll software bied deze 
en grote tanklocaties met een sluitend brandstof management. 
dankzij de eenvoud en flexibiliteit.
 
Heconomy display 

Een groot alfanumeriek display met backlight
gestuurde functionaliteit, is instelbaar voor 
 

ARTIKEL NUMERS        HecPomp 

2333.06 01 01 00 HecPomp Enkele Diesel pomp

2333.06 03 01 00 HecPomp Enkele Diesel

2333.06 04 01 00 HecPomp Enkele

2333.06 21 01 00 HecPomp Dubbele Diesel 

Links: 40 l/min. R

2333.06 23 01 00 HecPomp Dubbele Diesel pomp, 2 slangen

Links: 40 l/min. Rechts: 130 l/min.

2333.06 22 01 00 HecPomp Dubbele Diesel pomp, 2 slangen

Links: 40 l/min. Rechts: 80 l/min.

Gelijktijdige afgifte mogelijk

2333.06 22 02 00 HecPomp Dubbele Diesel pomp, 2 slangen

Links: 40 l/min

Gelijktijdige afgifte mogelijk

2333.06 22 03 00 HecPomp Dubbele Diesel pomp, 2 slangen

Links: 40 l/min. Rechts: 130 l/min.

Gelijktijdige afgifte mogelijk

 

totale oplossing voor iedere tanklocatie 
uitvoering met 1 of 2 slangen, enkele of gelijktijdige

Eenvoudig uit te breiden met automatische voertuig herkenning en tankinhoudsmeet systemen 
Samen met Hecpoll software bied deze combinatie de totaal oplossing voor kleine 

met een sluitend brandstof management. HecPomp 
dankzij de eenvoud en flexibiliteit. 

Een groot alfanumeriek display met backlight en een slijtvast piëzo toetsenbord voor de
gestuurde functionaliteit, is instelbaar voor iedere gewenste taal. 

 

Enkele Diesel pomp 40 l/min 

Enkele Diesel pomp 80 l/min 

Enkele Diesel pomp 130 l/min 

Dubbele Diesel  pomp, 2 slangen 

: 40 l/min. Rechts: 80 l/min. 

HecPomp Dubbele Diesel pomp, 2 slangen 

l/min. Rechts: 130 l/min. 

Dubbele Diesel pomp, 2 slangen 

Links: 40 l/min. Rechts: 80 l/min. 

Gelijktijdige afgifte mogelijk 

HecPomp Dubbele Diesel pomp, 2 slangen 

Links: 40 l/min. Rechts: 40 l/min. 

Gelijktijdige afgifte mogelijk 

Dubbele Diesel pomp, 2 slangen 

Links: 40 l/min. Rechts: 130 l/min. 

Gelijktijdige afgifte mogelijk 

gelijktijdige afgifte. 
Eenvoudig uit te breiden met automatische voertuig herkenning en tankinhoudsmeet systemen 

combinatie de totaal oplossing voor kleine 
mp wordt overall geplaatst 

zo toetsenbord voor de menu 



 

 

Hamer 
Stadhoudersmolenweg 23 
7317 AV Apeldoorn 
Tel.: +31 (0) 555 777 200 
Fax: +31 (0) 555 777 202 
info@hamer.net 
 
www.hamer.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� 

Veilige communicatie en betrouwbare rapportages zijn de basis 

voor efficiënt brandstof management. Hecpoll bied op 

eenvoudige wijze een volledig beheer van alle gegevens die 

nodig zijn voor de dagelijkse handelingen. Dankzij een open 

software structuur, is

mogelijk. Transactie verwerking en voorraad monitoring in één 

pakket.

 

� 

Automatische betrouwbare voertuigherkenning bespaard tijd en 

daarmee geld. De chauffeur tankt, het sy

af: de draadloze voertuig identificatie, controle op de vrijgave en 

automatische pomp aansturing. Uw voordelen: het tanken gaat 

sneller, bescherming tegen diefstal of misbruik en een goed 

sluitende brandstofverbruik berekening.

 

� 

Optilevel toont op elk tijdstip, van elke tank afzonderlijk, de 

exacte product gegevens. Daarmee kunt u de stortingen en de 

omzet controleren en het gegevensbeheer optimaliseren voor de 

logistiek. De tank sensor HLS 6010 

capacitieve vergelijkings methode. De tanksensor heeft geen 

bewegende delen en is daarom onderhoudsvrij. Geschikt voor 

alle brandstof
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 HecPoll – centrale management software

Veilige communicatie en betrouwbare rapportages zijn de basis 

voor efficiënt brandstof management. Hecpoll bied op 

eenvoudige wijze een volledig beheer van alle gegevens die 

nodig zijn voor de dagelijkse handelingen. Dankzij een open 

software structuur, is integratie in bestaande IT netwerken 

mogelijk. Transactie verwerking en voorraad monitoring in één 

pakket. 

 PetroPoint – automatisch voertuig herkenning

Automatische betrouwbare voertuigherkenning bespaard tijd en 

daarmee geld. De chauffeur tankt, het systeem handelt de rest 

af: de draadloze voertuig identificatie, controle op de vrijgave en 

automatische pomp aansturing. Uw voordelen: het tanken gaat 

sneller, bescherming tegen diefstal of misbruik en een goed 

sluitende brandstofverbruik berekening. 

 OptiLevel – tankinhoud meetsysteem

Optilevel toont op elk tijdstip, van elke tank afzonderlijk, de 

exacte product gegevens. Daarmee kunt u de stortingen en de 

omzet controleren en het gegevensbeheer optimaliseren voor de 

logistiek. De tank sensor HLS 6010 meet op basis van een 

capacitieve vergelijkings methode. De tanksensor heeft geen 

bewegende delen en is daarom onderhoudsvrij. Geschikt voor 

alle brandstof producten en LPG. 

Drukfouten- en Technische  wijzigingen z

HecPomp 

centrale management software  

Veilige communicatie en betrouwbare rapportages zijn de basis 

voor efficiënt brandstof management. Hecpoll bied op 

eenvoudige wijze een volledig beheer van alle gegevens die 

nodig zijn voor de dagelijkse handelingen. Dankzij een open 

integratie in bestaande IT netwerken 

mogelijk. Transactie verwerking en voorraad monitoring in één 

automatisch voertuig herkenning  

Automatische betrouwbare voertuigherkenning bespaard tijd en 

steem handelt de rest 

af: de draadloze voertuig identificatie, controle op de vrijgave en 

automatische pomp aansturing. Uw voordelen: het tanken gaat 

sneller, bescherming tegen diefstal of misbruik en een goed 

tankinhoud meetsysteem 

Optilevel toont op elk tijdstip, van elke tank afzonderlijk, de 

exacte product gegevens. Daarmee kunt u de stortingen en de 

omzet controleren en het gegevensbeheer optimaliseren voor de 

meet op basis van een 

capacitieve vergelijkings methode. De tanksensor heeft geen 

bewegende delen en is daarom onderhoudsvrij. Geschikt voor 

n zijn voorbehouden. 


