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Digitálny
prietokomer 
AdBlue®

Typ: 7208

- Čerpaciu súpravu je
možné za príplatok
vybaviť prietokomerom. 

- Meria v rozsahu 
6–100 l/min. s pripojovacím
kolenom 90° pre
napojenie priamo
na čerpadlo.

- Systémy vybavené samonasávacím membránovým čerpadlom
s výkonom 30 l/min., 230 V so 6 metrovou výdajnou hadicou,
sacou hadicou a pripojovacím adaptérom. Všetko kompletne
namontované na nerezové konzoly. Automatická výdajná pištoľ
s odkvapkávacou kapsou je súčasťou zostavy.

- Zostava neobsahuje plastový sud.

Čerpací systém na sudy
s vozíkom 
Typ: 7207

Čerpací systém na sudy
Typ: 7206

INTERNÉ ČERPACIE STANICE 
NA VÝDAJ AdBlue®

- Praktické riešenie pre tankovanie
AdBlue® vo výrobných a servisných
prevádzkach, stavebníctve
a poľnohospodárstve.

- Roztok močoviny (AdBlue®) nie je
nebezpečná látka. Preprava
nepodlieha ADR, preto nemusia byť
nádoby certifikované.

- V ponuke široký sortiment čerpacích
systémov od 200 l sudov až po 1000 l
IBC kontajner. Na želanie je možné
ponúknuť riešenie s kapacitou až
30 000 l.

- Čerpacie systémy sú vybavené
špeciálnymi čerpadlami, ktoré sú
chemicky odolné kvapaline AdBlue®.

Ľahká manipulácia

TYP POPIS ROZMERY (mm) NAPÁJANIE VÝDAJ CENA (EUR)
7386

Čerpadlo 
CENTRI

Ø 56 x 160
12 V ventil 240,00

7387
12 V / (sieťový adaptér

na 230 V)
automat 389,00

Čerpacia súprava na AdBlue®

- Cenovo výhodné a užívateľsky jednoduché riešenie.

- Rotačné čerpadlo s nízkou spotrebou.

- Ponorné samonasávacie čerpadlo na dno nádrže.

- Kompaktná ľahká konštrukcia.

- Použitie na AdBlue®.

- 4 m výdajná hadica s automatickou výdajnou pištoľou.

- Výkon 25 l/min.

TYP POPIS
VÝKON 
(l/min)

HMOTNOSŤ
(kg)

ROZMERY
š x h x v (mm)

CENA
(EUR)

7206 Konzola s čerpacím systémom na sudy 220 l 30 14 480 x 370 x 265 759,00
7207 Pojazdný čerpací systém na sudy 220 l 30 39 107 x 700 x 300 1 230,00
7208 Digitálny prietokomer AdBlue® 6–100 0,5 170 x 130 x 80 219,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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