Perrong Unit
Lättplacerad & Flexibel

Säkerhet, flexibilitet och kvalitet är nyckelorden för Maltes Perrong Unit stationer. Den diskreta designen gör också att anläggningen blir lättplacerad.
Malte Perrong Unit är fullt jämförbar med traditionella
drivmedelsanläggningar, med egenskaper och flexibilitet enligt dagens behov.
Malte Perrong Unit kan levereras komplett med pumpar och plats för kortterminal. Allt är anpassat och utfört
av vädertåligt material. Aluminium och galvaniserad
plat. El central finns inne i isolerat teknikrum som tillval.
Enheten byggs på en kraftig stålram och lyfts på plats i
öglor med kranbil.
En av de stora fördelarna är att snabbt och enkelt kunna
etablera en anläggning. Även att stänga en befintlig
komplett anläggning och flytta den till annan plats blir
relativt enkelt eftersom utrustningen finns ovan jord.
Vid etablering krävs inga omfattande markarbeten,
vilket medför låga installationskostnader. Detta ger en
bra möjlighet att utnyttja dess mobila egenskaper.
Malte Perrong Unit kan anpassas efter kundens behov
och anläggningens omgivning.
Konstruktion
Takmodulerna är i sektioner för lättare hantering och
frakt samt att underlätta för enklare montering på plats
Genomföringar för kablar i ändstyckena som skruvas
ihop.
Takplattan tillverkas i ett stycke för varje modul. Takfäste
för att fästa kablar, lampor och andra enheter
Dolda hål upptill för lyftöglor
Väggarna är robotbockade vilket medför en hög precision
Teknikrum Isolerat med plywood på väggar och tak,
golvet består av flakplyfa.

Kort om produkten
Flexibel
Plug & Play – komplett enhet
Inbyggd Spolarvätska / AdBlue
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Perrong Unit
Lättplacerad & Flexibel

Standard
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Färg Vägg RAL 9007
Färg Ramp RAL 3020
Teknikrum isolerat 80 mm vägg, 90 mm golv
Teknikrum Plywood Väggar / Tak, Flakplyfa golv
Pulverlackerade väggar
Teknikrum levereras komplett resterande i byggsats
Väggplåtar i Magnelis & Pulverlackade
Stolpar svartzink & pulvelackade
Osynliga inbyggda rännor för regnvatten

Mått
Bredd

1160 mm

Höjd

2640 mm

Option
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fullt monterat
Inbyggd spolarvätska
Inbyggd AdBlue
Komplett enhet med pump, kort terminal – Plug &
Play
Aluminium Durkplåt
Valfri kulör på vägg och ramp
Korriskionsklass C5
LED list på skärmtaksramp
Elrum isolerat med brandklassad ståldörr EI60
Inredning i teknikrum för datorer mm.
Pumpar, bensin, diesel m fl.
Kortterminaler olika modeller
Infotavla eller reklamhållare
Saneringsutrustning
Toalett
Möjlighet att förbereda för kundönskemål
Justerbar höjd på stolpar på en sida
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