
Commercieel / Fleet
Brandstofpompen



“Onze verdeelzuilen zitten 
boordevol technologie 
en onderdelen die ook 
gebruikt worden voor onze 
high-level retaildispensers 
die wereldwijd 
geïnstalleerd worden bij 
oliemaatschappijen.”

ProFleet biedt een serie
brandstofpompen die voor de specifieke
eisen van de commerciële fleetmarkt zijn
ontworpen. Aangedreven door ProFleets
robuuste en betrouwbare onderdelen,
zijn de DiaLOG dispensers ontworpen
om dag-in-dag-uit zonder problemen
te werken. Optionele upgrades van het
Brandstof Management Systeem (FMS)
stellen uw medewerkers in staat om met
meer gemak te tanken en het verbruik te
beheren.

Hydraulica
In het hart van onze 
brandstofpompen bevindt zich een 
serie hoogwaardige componenten 
die langdurige prestaties leveren. De 
TQM meter met minimale afwijking 
en robuuste TQP pomp zorgen 
ervoor dat uw dispenser nauwkeurig 
product blijft afgeven. Bovendien 
zorgt een satellietverbinding voor een 
efficiëntere vulling van voertuigen 

Autorisatie en beveiliging
De optionele Dialog FMS is een innovatief 
autorisatieplatform dat naadloos is 
geïntegreerd in de telwerkbehuizing. 
Identificatie vindt plaats via contactloze 
badges, magnetische kaarten, 
elektronische sleutels of via SmartFuel. 

Toetsenbord
U kunt kiezen uit een standaard of 
volledig alfabetisch toetsenbord  
voor eenvoudige tekstinvoer. Het 
OLED-scherm ondersteunt diverse 
tekens en werkt ook onder koude 
klimaatomstandigheden. De menu’s 
zijn eenvoudig te bedienen met behulp 
van simpele navigatietoetsen. De 
taalinstellingen kunnen ter plaatse 
gewijzigd worden of vooraf ingesteld 
worden.

Slangbeheer
Kies uit een slangbeheersysteem met 
veermast, vaste mast of een schoon en 
eenvoudig systeem met haak. Er zijn 
voorzieningen als breekkoppelingen 
opgenomen voor een betere veiligheid 
bij het wegrijden. Een verscheidenheid 
aan slanglengtes, voor gebruik in 
verschillende klimaten, is beschikbaar 
voor toegangsgemak tot uw voertuigen.

Two products/Two hoses DiaLOG dispenser



Ons Verdeelzuilengamma

Een modulaire, flexibele dispenser

Al onze dispensers worden op bestelling 
voor de specifieke eisen van uw site 
gemaakt, zonder extra kosten. Kies  
uit een scala aan mogelijkheden:  
van het slangbeheersysteem en het 
brandstoftype tot geïntegreerde 
brandstofmanagementsystemen en meer.

Quantium*
110

Instapmodel, een of twee 
slangen, systeem voor één 
product. Hiermee kunt u 
één soort brandstof met 
hoge snelheden afgeven.

Quantium*
210

Dispenser op instapniveau, 
maar met meer opties en 
flexibiliteit dan de Q110. De 
Q210 kan maximaal twee 
producten afgeven en wordt 
geleverd als model met een 
of twee slangen.

Quantium*
310

Flexibel ontworpen om een 
of twee producten met 
maximaal vier slangen af te 
geven. De veermast zorgt 
voor meer gebruikersgemak.

Quantium*
AdBlue®

Wij hebben een breed 
aanbod van robuuste 
AdBlue ® dispensers 
conform ISO 22241. U 
kunt kiezen uit een of twee 
slangen voor het afgeven 
van een enkel product.

Quantium*
LPG

Ons portfolio van LPG-
pompen biedt u flexibiliteit 
als het gaat om de unieke 
indeling van uw tankstation.

Kwaliteitsonderdelen  
voor een langdurige, 
prestatiegerichte levensduur

Van ProFleet dispensers is 
onafhankelijk vastgesteld dat 
ze minder onderhoudsbeurten 
dan andere pompen op de 
markt vereisen. De robuuste 
componenten hanteren 
een verscheidenheid aan 
brandstofsoorten zoals biodiesel 
en bioethanol.

* Quantium is een geregistreerd merk van Dover.
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Minder onderhoud, minder gedoe

Een beproefde en robuuste serie 
componenten - gebruikt door ‘s werelds 
grootste oliemaatschappijen - zorgt 
ervoor dat uw brandstofpompen 
optimaal product blijven afgeven.

Ontworpen voor veiligheid en 
nauwkeurigheid

U kunt vertrouwen op onze ATEX- en 
MID-gecertificeerde ProFleet pompen, 
geproduceerd in onze ISO 9001 en ISO 
14001 gecertificeerde fabrieken.

 

Lagere bedrijfskosten

ProFleet dispensers hebben het voordeel 
de laagste bedrijfskosten binnen de 
sector te hebben. Minder storingen, 
preciezere onderdelen, minder 
fraude, efficiënter energieverbruik en 
toekomstbestendige technologie dragen 
hier aan bij. 

Grotere keuze aan producten

Kies uit een grote verscheidenheid  
aan verdeelzuilen die verschillende 
brandstoffen afgeven aan 
bestelwagens, vrachtwagens, treinen en 
boten. 
 

Innovatieve upgrades

Voeg een geïntegreerd DiaLOG 
brandstofmanagementsysteem en/of 
SmartFuel toe om het brandstofbeheer 
te verbeteren en fraude te verminderen.

Lokale kennis, wereldwijd team

ProFleet heeft een internationaal 
ondersteuningsnetwerk dat service op 
de eerste plaats zet. Wij begeleiden u 
bij elke stap om effectieve oplossingen 
voor complexe brandstofgerelateerde 
uitdagingen te vinden.

ProFleet Dispensers
Voordelen

Contactinformatie

ProFleet

Route de Soliers
14540 Grentheville
France

Tel: +33 (0)2 31 15 15 15
Email: contact@profleetsolutions.com

Meer informatie

Voor meer informatie en gedetailleerde 
contactinformatie voor elk land, gelieve 
onze website www.profleetsolutions.com 
te bezoeken of stuur ons een e-mail op 
contact@profleetsolutions.com.

Aangezien ProFleet 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 diensten en dit document zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Belgium:

TSG Belgium nv
Treskesdijk 7
2300 Turnhout

Tel: +32 (0)14 44 85 00
Email: sales.turnhout@tsgnortheurope.com




