
 

 
 

 

 

Slováci vymysleli zariadenie, ktoré nahradí plastové bandasky  

na čerpacích staniciach  

 

EcoTank ako unikátne riešenie dopĺňania vody do ostrekovačov sa má stať 

do 2 rokov štandardom pre čerpacie stanice 

 

 

 

Bratislava, 25. mája 2016 – Pozitívny vplyv na životné prostredie, moderný dizajn, 

jednoduchá inštalácia či ľahká obsluha sú základnými prednosťami inovatívneho riešenia 

EcoTank, ktorý predstavili Slováci s cieľom stať sa celosvetovým štandardom pre čerpacie 

stanice. Zámerom autorov bolo odľahčiť životné prostredie. Úspech si sľubujú najmä 

v severských krajinách a južných oblastiach Európy a ostatných kontinentov kde je spotreba 

kvapaliny do ostrekovačov prirodzene vyššia.  

Až 500 ton tradičných plastových obalov na kvapalinu do ostrekovačov chcú tvorcovia 

EcoTanku ušetriť, ak sa ich vynález stane štandardnou súčasťou na 15 % čerpacích staníc 

v  Európe. Klasické plastové obaly sa v prírode rozkladajú  takmer 500 rokov, čo je 

z hľadiska dlhodobého horizontu neudržateľné pre životné prostredie. Okrem plastov sa 

EcoTank môže pochváliť aj ekologickým vplyvom na celkovú prevádzku, nakoľko vďaka 

princípu samospádu potrebuje napájanie iba 24 voltov.  



 

 
 

 

EcoTank je navrhnutý ako štandard pre akúkoľvek čerpaciu stanicu s dôrazom na 

jednoduchú inštaláciu bez stavebných úprav a jednoduché použitie bez potreby zapájať do 

prevádzky zariadenia obsluhu čerpacej stanice.  

„Na vývoji prototypu zariadenia som pracoval niekoľko mesiacov,“ hovorí Richard Vámoš, 

vynálezca EcoTanku. „Inovátor Juraj Saktor spolu s jeho tímom dali EcoTanku moderný 

dizajn, zdokonalil jeho technológiu. EcoTank sme si dali svetovo patentovať a dnes môžeme 

povedať, že ide o unikátne riešenie s nízkymi prevádzkovými nákladmi, ktoré je užívateľsky 

veľmi jednoduché. Som presvedčený, že naše riešenie ocenia nielen čerpacie stanice, ale 

aj samotní výrobcovia kvapalín,“ dodáva Vámoš. 

Víziou EcoTanku je stať sa do 2 rokov európskym štandardom čerpacích staníc, a ušetriť 

tak milióny ton plastového odpadu ročne.  

 

O EcoTank 

Na začiatku príbehu EcoTanku bol jeden cieľ: pomôcť našej planéte, aby bola zelenšia. 

Snažili sme sa nájsť spôsob, ako eliminovať plastové obaly a ušetriť tak milióny ton odpadu 

ročne. Tak, ako nekupujeme pohonné hmoty v plaste, čoskoro nebudeme používať plastové 

obaly na vodu do ostrekovačov. Nahradí ich EcoTank, unikátne ekologické riešenie, ktoré 

sa do 2 rokov stane štandardom čerpacích staníc.  
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