Quantium AdBlue
AdBlue Oplossingen
®

Betrouwbaar en nauwkeurig tanken is
het minste dat u van het Tokheim AdBlue
gamma mag verwachten. Als het om AdBlue
tanktechnologie gaat behoort Tokheim al
tientallen jaren tot de voorhoede; Tokheim
heeft duizenden klanten in heel Europa
van passende oplossingen voorzien. Wij
garanderen AdBlue verdeelzuilen van kwaliteit,
waarmee u verzekerd bent van betrouwbaar
en nauwkeurig tanken voor uw klanten.
Tokheim biedt een flexibel assortiment van
stand-alone of gecombineerde comboverdeelzuilen, alsmede een assortiment
tankopslagopties die van 1000 tot 10.000 liter
variëren.

“Onze geautoriseerde lokale
servicevertegenwoordigers
en distributeurs zijn erop
gericht u te helpen de
juiste oplossing voor uw
station te kiezen.”

Quantium 510 AdBlue in een oogopslag

Design
Het AdBlue®design kan gecombineerd
worden met de populairste Quantium
multi-product verdeelzuilconfiguraties,
waardoor flexibele stationslay-outopties
worden geboden.

Betaling
De Crypto VGA, de outdoor
betalingsoplossing van Tokheim, is
een alles-in-een touchscreen en veilig
pinpad. Deze helpt uw verkoopopties
uit te breiden, maakt uw tankstation
veiliger, helpt wegrijden zonder te
betalen te verminderen en helpt
uiteindelijk de winsten te verhogen.

Hydraulics

Slangbeheer

Alle hydraulische onderdelen zijn
getest en gevalideerd om te verzekeren
dat ze geschikt zijn voor gebruik met
AdBlue® tijdens de levensduur van de
verdeelzuil.

Tokheims gepatenteerde
schuifdeuroplossing met
een warmtegestuurd
technologiesysteem zorgt
voor een schone tankomgeving
voor uw klanten.

Hefsleuven
Quantium dispensers zijn standaard
uitgerust met hefsleuven. Deze
oplossing biedt tijdens de installatie en
verwijdering van dispensers op locatie
het hoogste veiligheidsniveau in de
sector.

Our AdBlue® Verdeelzuilengamma

Quantium
110 AdBlue®

Quantium
510 AdBlue®

Quantium
510 AdBlue Combo

Mini bulk
opslag

Maxi bulk
opslag

Een instapniveau
AdBlue® verdeelzuil
waarop u kunt
vertrouwen. Kies uit een
of twee slangen voor
afgifte van één product.

Een slanke standalone verdeelzuil
met betalingsen mediaopties
beschikbaar.
Schuifdeurtechnologie
voor een schonere en
betere tankervaring.

AdBlue® verdeelzuil in
combinatie met een
multiproduct verdeelzuil
(max. 10 vulpistolen).

Wij bieden een reeks
kleinere mini-bulk
opslagtanks die
met verdeelzuilgeïntegreerde opties
worden geleverd.

Wij bieden een reeks
grotere maxi-bulk
opslagtanks die
met verdeelzuilgeïntegreerde opties
worden geleverd.

Minder onderhoud,
minder gedoe
Tokheims Quantium dispensers
zijn onafhankelijk getest en
er is bevonden dat ze minder
onderhoudswerkzaamheden
behoeven dan andere door de
industrie geïnstalleerde en geleverde
pompen. Meer nuttige werktijd
betekent een hogere doorvoer en dat
uw klanten op uw tankstation op een
snellere en aangenamere tankervaring
kunnen rekenen.

Maximale nauwkeurigheid,
minimale afwijking
De TQM-AL (voor Aqua Liquid) meter
vertoont een minimale afwijking over
de levensduur van de verdeelzuil
en helpt daarbij onze klanten het
brandstofverlies tot een minimum
te beperken. Zijn robuuste ontwerp
maakt hem geschikt om te werken
onder de zwaarste omstandigheden
met een uitgebreid aantal
brandstoftypes.

Quantium 510 AdBlue®
Technische Specificaties*
Basismodellen
•
•
•
•

Standaardsnelheid (40 l/min.)
Dubbelzijdige en enkelzijdige modellen
Gecombineerde standaardsnelheid-hoge snelheid
Gecombineerde standaardsnelheid-zeer hoge
snelheid

Stroomsnelheden zijn afhankelijk van het model, de
ondergrondse lay-out, de hoogte van de locatie, de
omgevingstemperatuur en de geselecteerde opties.

Optionele functies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmeerschakelaar
Vooraf instelbare functies m.b.v. drukknoppen
Weergave van literprijs per product
Productindicatielampen
OPT lampen
Compatibel met IR-afstandsbediening
Mechanische totaaltellers op meter
Grondframe
Verwarmingssysteem
Breekkoppelingen
Kit voor lage temperaturen
Geïntegreerde betalingsoplossingen voor een
groot aantal verschillende markten

•
•
•
•
•

Diverse bekledingsoplossingen in RVS
Aangepaste uitvoeringen van de gehele dispenser
Brand- en kanteldetectie
Media-inrichting met 17’’ VGA scherm
ATEX verwarmingssysteem geschikt voor
temperaturen tot -25°C
• Nozzle voor kleine voertuigen

Omgevingsvereisten
•
•
•
•

Omgevingstemperatuur: -25°C t/m +55°C
Koude klimaten: -40°C t/m +55°C (optioneel)
Relatieve vochtigheid: 5% t/m 95%
Hoogte: vanaf zeeniveau tot 2.000 m

Deze lijst omvat alleen de belangrijkste kenmerken
en opties. Neem a.u.b. contact op met uw
lokale Tokheim vertegenwoordiger voor meer
gedetailleerde informatie over de beschikbare
opties

Tokheim
Wereldwijd

Contactinformatie
Tokheim hoofdkantoor
Unit 3 Baker Road
West Pitkero Industrial Estate
DD5 3RT Dundee
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0)1382 598 000
Fax: +44 (0)1382 598 001
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Meer informatie
Tokheim Netherlands B.V.
Laan van Londen 120
3317 DA Dordrecht
Tel: +31 (0)88 147 15 00
Fax: +31 (0)88 147 15 55
Tokheim Belgium nv
Everdongenlaan 31
2300 Turnhout
Tel: +32 (0) 14 44 85 00
Fax: +32 (0) 14 44 85 55

Voor meer informatie en gedetailleerde contactinformatie voor elk
land, gelieve onze website www.tokheim.com te bezoeken of stuur
ons een e-mail op global.marketing@tokheimglobal.com.
*Aangezien Tokheim regelmatig haar producten verbetert om
steeds beter te beantwoorden aan de marktontwikkelingen en
de wettelijke eisen, behoudt zij het recht voor om de specificaties
van deze producten en dit document zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen.

www.tokheim.com

