AdBlue /
Spolarvätska
För det nordiska klimatet

Malte AdBlue Unit - en produkt särskilt anpassad för vårt nordiska krävande
klimat. För att säkerställa detta tillverkas anläggningen i Sverige.
Enheten levereras komplett med integrerad MID godkänd dispenser, både för publika drivmedels anläggningar och anläggningar för internt bruk.
Enhetens kraftiga konstruktion och temperatur resistenta isolering skyddar mot både kyla, solvärme och
åverkan. Enkel att underhålla med lucka på taket, samt
låsbara dörrar för teknisk utrustning.
Alla ingående komponenter är utförda med högsta
kvalitet.

Tankningspositioner
Dispenser med pistol, slang och display kan placeras i 3
olika positioner.
Position 1 som är främre höger långsida, position 2 som
är främre vänster långsida, eller position 3 som är främre
kortsida. För större trafikflöden rekommenderas både
position 1 och 2, med möjlighet att tanka samtidigt från
två sidor.

Vänster

Höger

Kort om produkten
MID Godkänd

Front

Gjord för det nordiska klimatet
Plug and play

Vid position V & H kan endast 3000 erbjudas
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AdBlue /
Spolarvätska

För det nordiska klimatet

Standard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droppfri påfyllnadskoppling rostfri 2”
30mm isolerade sandwichpaneler som ytterskal
Låsbar lucka på tak för underhåll
Stålram som bottenchassi för säkra lyft med gafflar
eller lyft ok
Slangvinda med 4,5 meter slang
Standard design: vita paneler, kan anpassas med kundens dekaler eller kulörer
Överfyllnadsskydd för tankbil
Teknikutrymme med låsbar dörr
Dispenser integrerad I fasad, utförd i rostfritt stål, MID
certifierad, kröningsbar
Högupplöst LCD display för visning av pågående
tankning
Värmesystem med termostat

Mått och vikt
Unit 30

Unit 40

Unit 80

Längd

3200 mm

3200 mm

6000 mm

Bredd

1100 mm

1100 mm

1200 mm

Höjd

2300 mm

2400 mm

2400 mm

Vikt

950 kg

1000 kg

1800 kg

Volym

3000 l

4000 l

8000 l

Kommunikation
Dispensern är utrustad med elektronik som kan hantera
de flesta förekommande protokollen på marknaden.
Vilket medger anslutning till kortterminal eller kassasystem. Godkänd för anslutning till Bankkortsterminaler.

Option
•
•
•
•
•

Dekalering enligt kunds önskemål
Färg på sandwichpanelerna
Belysning i påfyllningsrum
Spolarvätska tillsammans med AdBlue
Utan dispenser
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