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Vážení čtenáři, vítáme vás u třetího vydání měsíčníku Zpravodaje v tomto roce. Mimo novinek týkajících se 
výrobků, bychom vás rádi seznámili s děním v naší společnosti, o výstavách, kterých jsme se zúčastnili a 
speciálních akcí, které jsme pro vás připravili.  

 

ZMĚNA VEDENÍ SPOLEČNOSTI MEVA-TEC 

Začátkem února byl jmenován do funkce ředitele společnosti pan Josef Zimák, který 
působil několik let na pozici obchodního ředitele v mateřské společnosti Meva. 
Věříme, že jeho znalosti výroby a zkušenosti z  obchodního prostředí, umožní naši 
společnosti řešit lépe standardní, ale zejména také nestandardní požadavky našich 
zákazníků. 

Od začátku roku se nám díky působení poboček na dalších třech místech České 
republiky podařilo nejen posílit značku Meva-tec ve všech regionech, ale přiblížit 
koncovému zákazníkovi, což je pro nás velmi důležité. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Možnost získání dotace na pořízení kompostérů z Operačního programu životního 
prostředí ZDE 

  

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA 

Připravili jsme pro vás nabídku 
vybraných výrobků za zvýhodněné 
ceny, kde naleznete nádoby na 
vodu včetně příslušenství, nádoby 
na komunální a separovaný 
odpad, pytle, lavičku a 
manipulační techniku. 

ÚČAST NA DNI MALÝCH OBCÍ 

V úterý 25. 2. 2020 se společnosti Meva-tec s.r.o. a Meva a.s. zúčastnili již 
53. ročníku konference „DEN MALÝCH OBCÍ“ pořádané v Praze. 
Konference pořádaná dvakrát ročně je určena starostkám, starostům a 
ostatním zástupcům nejen malých obcí. Nedílnou součástí je i výstava firem 
nabízející produkty a služby v oblastech městského mobiliáře, komunální 
techniky, řešení sběru a zpracování odpadu. 

https://www.mevatec.cz/
https://www.mevatec.cz/blog/bioodpad-a-kompostovani-trend-dnesni-doby
https://www.mevatec.cz/blog/bioodpad-a-kompostovani-trend-dnesni-doby
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MOBILNÍ ČERPACÍ STANICE 

Mít palivo vždy na dosah je důležitým požadavkem 
širokého okruhu podniků a pracovníků. Pracujete 
v zemědělství a většinu času trávíte např. v traktoru? 
Představa, že pokaždé budete muset opustit pracoviště a 
dojet na nejbližší čerpací stanici není ekonomickým ani 
bezpečným řešením. Za tímto účelem byly navrženy 
mobilní čerpací stanice. 

Co je to mobilní čerpací stanice? 

Mobilní čerpací stanice jsou praktickým pomocníkem v oblastech zemědělství 
a průmyslu. Konstrukčně se jedná o nádrž s prolisy pro manipulaci, 
integrovaným elektricky nebo ručně poháněným čerpadlem a výdejní hadicí 
s tryskou pro čerpání pohonných hmot. 

Jak stanice fungují? 

Mobilní čerpací stanice se naplní pohonnými hmotami, pro které je určena. 
Poté se naloží na dopravní prostředek a doveze na místo použití, použít 
výdejní trysku a započít čerpání pohonných hmot. Při použití čerpací stanice 
s elektrickým čerpadlem je zapotřebí zajistit zdroj elektrické energie, např. 
připojením svorek stanice k terminálům autobaterie. 

Značení a likvidace 

Z pohledu legislativy se jedná o skladování a převoz nebezpečných látek, při kterém vzniká riziko ohrožení 
zdraví a životního prostředí. Mobilní čerpací stanice tak podléhají požadavkům mezinárodní dohody o silniční 
přepravě nebezpečných věcí, tzv. ADR a jedná se tak o výrobky certifikované pro převoz nebezpečných látek. 

+ AdBlue (AUS32) je kapalné aditivum 32,5 % roztoku močoviny a nejedná se o nebezpečnou látku. 

Potřebujete-li poradit s výběrem nebo máte dotaz na náš výrobek, můžete kontaktovat prodejní 
oddělení: 

e-mail: prodej@mevatec.cz 

    

Jak vybrat vhodnou stanici? 

Společnost Meva-tec s.r.o. nabízí široký výběr mobilních čerpacích stanic. Sortiment zahrnuje stanice pro výdej 
nafty, benzínu a aditiva AdBlue. Nejdůležitější kritérium při výběru je stanovení druhu paliva, které bude 
převáženo. Není možné jak z pohledu konstrukce, tak pohledu legislativy převážet v jiné palivo, než pro které 
je určena. Mobilní čerpací stanice musí být řádně označena dle požadavků mezinárodních dohod o silniční 
přepravě nebezpečných věcí ADR. 

https://www.mevatec.cz/
https://www.mevatec.cz/Cerpaci-stanice-c49_579_3.htm
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