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X-Blue AdBlue kimérő
Státusz: Előjegyezhető
Termék neve: X-Blue AdBlue kimérő
Jellemző: 12 V
Csap:
Átfolyás: 36 l
Ajánlás: AdBlue
Márka: AdamPumps

Felejtsd el a gravitációs szetteket, és a drága kannázást!
Végre egy kimérő, ami akár meglévő IBC-tartályra is könnyen telepíthető a grátisz bekötőszett
segítségével! AdamPumps X-Blue AdBlue kimérő 12V szivattyúval, automata pisztollyal, extra
felszereltségként akár digitális átfolyásmérővel és 3D szűrővel, hogy gépeibe biztosan a legjobb
minőségű adalék kerüljön, a lehető legkényelmesebb módon!
Termékadatok:
Gyártó
Termék
Használható
Szivattyú működik
Szivattyú teljesítménye
IBC-bekötés
Tömlőhossz
Kiadagoló pisztoly
Garancia

AdamPumps
X-Blue
AdBlue
12 V
36 liter/perc
Csomag tartalmazza, 1 méter tömlővel
8 méter, ebből 1 méter IBC-bekötőszett
Automata
3 év

Az Adam Pumps X-Blue AdBlue kimérő a grátisz bekötőszett segítségével 5 perc alatt felszerelhető
meglévő IBC-tartályra, így egy tartálycserés rendszerben is könnyen használható.
Grátisz bekötőszett:
A grátisz bekötőszett segítségével az X-Blue AdBlue kimérőt akár egy irodista is 5 perc alatt
felszereli egy IBC tartályra! Nincs más teendő, mint a gyári fülekkel felakasztani a kimérőt a tartály
keretére, méretre vágni a tömlőt(bővebben lent), értelemszerűen összedugni a vezetékeket, majd
meghúzni a 2 bilincset, és kész is.
A csomagban összesen 8 méter tömlő található, ami méretre vágható szívó- illetve nyomótömlőként.
Mi az 1/7 arányt javasoljuk, azaz 1 méter szívó- és 7 méter nyomótömlőt. Előbbivel kényelmesen
elérhető az IBC-tartály alsó csapja, utóbbival pedig a messzebb parkoló kamion, traktor is.
A szett IBC-tartályt nem tartalmaz.
Pisztolynak kialakított külön zseb:
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A külön, cseppfogóval rendelkező zseb felfogja a pisztolyból esetlegesen csöpögő AdBlue-t, így
védve a tartály környezetét és a szállítójárművet is
Felszereltség:
X-Blue AdBlue szivattyú 36 liter/perc teljesítménnyel, 4 méter kábellel, by-pass szeleppel
Automata pisztoly, amely lekattan ha tele a tank
Kimérő lemezre szerelve, amely a fülek segítségével könnyedén felakasztható az IBC-tartály
keretére
8 méter tömlő, amely szabadon méretre vágható attól függően, mennyi nyomó- és
szívótömlőre van szükség
Csatlakozások, bilincsek a bekötéshez
Alsó csap az IBC-re szereléshez
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