
Quantium AdBlue® 
Rozwiązania dla AdBlue



Kolumna wężowa
Opatentowana przez Tokheim 
automatyczna osłona pistoletu 
oraz system kontroli temperatury 
zapewnia niezawodne tankowanie 
w ekstremalnych warunkach 
zimowych. 

Moduł hydrauliczny
Wszystkie podzespoły hydrauliczne 
zostały przetestowane i zatwierdzone 
do kontaktu z roztworem AdBlue® przez 
cały okres eksploatacji dystrybutora. 

“Nasze lokalne oddziały
handlowo-serwisowe
chętnie pomogą Państwu
w wyborze optymalnego
rozwiązania dla Waszej
stacji.”

Quantium 510 AdBlue  w skrócie

Płatności
Tankomat Crypto VGA, rozwiązanie 
Tokheim dla płatności przy 
dystrybutorze, wykorzystuje 
zintegrowany ekran dotykowy 
i bezpieczny pin pad. Pomaga 
zwiększyć rentowność stacji dzięki 
dodatkowej opcji trybu płatności, 
poprawie bezpieczeństwa oraz 
ograniczeniu ucieczek bez zapłaty.

Dystrybutory serii Tokheim AdBlue® 
zapewniają niezawodne i dokładne 
odmierzanie roztworu mocznika wymaganego 
przez coraz więcej pojazdów. Jeśli szukacie 
Państwo wysokiej jakości dystrybutora 
AdBlue®, to warto zaznaczyć, że Tokheim 
przez całą ostatnią dekadę pozostawał 
na czele firm wdrażających technologie 
wydawania AdBlue® i dostarczył rozwiązania 
najwyższej jakości dla tysięcy klientów w całej 
Europie. Oferujemy uniwersalne rozwiązania, 
obejmujące dystrybutory wolnostojące oraz 
combo (w połączeniu z odmierzaczem paliw), 
a także zbiorniki magazynowe o pojemności 
od 4.000 do 10.000 litrów.

Konstrukcja
Dystrybutory AdBlue® mogą być 
połączone ze zbiornikami lub 
popularnymi odmierzaczami 
wieloproduktowymi (odmiany 
combo), zapewniając optymalne 
zagospodarowanie podjazdu stacji.



Mniej serwisu, mniej problemów

Niezależne badania potwierdzają, 
że urządzenia Tokheim Quantium 
wymagają mniej interwencji 
serwisu, niż inne dystrybutory 
stosowane w branży. Mniej awarii 
oznacza lepszą przepustowość 
stacji oraz przyciąga klientów, 
zapewniając im szybsze i 
bezproblemowe tankowanie. 

Maksymalna dokładność, 
minimalny dryft

Przepływomierz TQM 
charakteryzuje minimalny dryft 
błędu pomiarowego w całym 
planowanym okresie eksploatacji. 
Pozwala to naszym Klientom 
ograniczyć do minimum straty 
produktu. Niezawodna konstrukcja 
gwarantuje pracę w najcięższych 
warunkach przy wydawaniu 
różnych gatunków paliw. 

Quantium
110 AdBlue®

Podstawowy, 
niezawodny model do 
wydawania AdBlue®. 
Dostępny w wersji jedno- 
lub dwuwężowej.

Quantium
510 AdBlue®

Elegancki, wolnostojący 
dystrybutor z 
możliwością instalacji 
tankomatów i ekranów 
multimedialnych. 
Automatyczna osłona 
pistoletu zapewnia 
niezawodną pracę w 
warunkach zimowych.

Quantium
510 AdBlue   Combo

Dystrybutor 
AdBlue®połączony 
z odmierzaczem 
wieloproduktowym 
(łącznie do 10 węży).

Zbiorniki “Mini bulk”

Oferujemy zbiorniki 
magazynowe o 
mniejszej pojemności 
typu “mini bulk”, z 
możliwością instalacji 
zintegrowanego 
dystrybutora.

Zbiorniki “Maxi bulk”

Oferujemy zbiorniki 
magazynowe o 
większej pojemności 
typu “maxi bulk”, z 
możliwością instalacji 
zintegrowanego 
dystrybutora.

Linia Modelowa Quantium AdBlue®
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Podstawowe modele
• Wydajność standardowa (40 l/min.) 
• Odmiany jedno- i dwustronne 
• Zintegrowane moduły HS (combo)
• Zintegrowane moduły VHS (combo)

Rzeczywista wydajność może zależeć od modelu, 
układu rurociągów podziemnych, wysokości 
nad poziomem morza, temperatury otoczenia i 
wybranych opcji.

Dostępne opcje
• Wyłącznik programowania liczydła
• Funkcja preselekcji (klawiatura lub przyciski)
• Wyświetlacze cen jednostkowych produktów
• Podświetlenie wybranego produktu
• Lampy OPT
• Konfiguracja pilotem IR
• Sumatory mechaniczne przy przepływomierzach
• Rama fundamentowa
• Ogrzewanie non-ATEX lub ATEX
• Złącza zrywne na wężach
• Wykonanie niskotemperaturowe
• Zintegrowane tankomaty OPT/DIT
• Panele obudowy ze stali nierdzewnej
• Lakierowanie w barwach Klienta (wszystkie panele 

obudowy)
• Czujniki pożaru i przechylenia
• Głowica Media Head z ekranem multimedialnym 

17’’ VGA

Lista obejmuje jedynie najważniejsze opcje. W celu 
uzyskania pełnych informacji prosimy o kontakt z 
lokalnym przedstawicielstwem Tokheim.

Warunki pracy urządzeń
• Temperatura otoczenia: -25°C do +55°C (z opcją  

ogrzewania)
• Wykonanie niskotemperaturowe: -40°C do +55°C 

(opcja)
• Wilgotność względna: 5% do 95%
• Wysokość n.p.m.: do 2.000 m

Quantium 510 AdBlue® 
Specyfikacje techniczne*

Tokheim
na Świecie

www.tokheim.comQuantium AdBlue® -0812- PL   |   Design by The London Branch   

Kontakt

Corporate Headquarters
Tokheim Group

Paris Nord 2
35, Allée des Impressionnistes
Immeuble Le Cézanne
93420 Villepinte
France
Tel: +33 (0)1 49 90 77 00
Fax: +33 (0)1 49 90 77 77

Tokheim Polska

Pol-Germann Tokheim Sp. z o.o.
ul. Narwicka 1
80-557 Gdańsk
Polska

Tel: +48 58 343 21 71
Email: pol-germann@tokheim.pl

Dodatkowe Informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz szczegółowych 
kontaktów dla wybranego kraju, prosimy wejść na naszą 
stronę www.tokheim.com (lub www.tokheim.pl) , względnie 
przesłać zapytanie na adres info@tokheim-international.com.

*Tokheim nieustannie ulepsza swoje produkty, aby 
odpowiadały zmieniającym się wymaganiom rynku i 
przepisom. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
specyfikacji opisywanych produktów, bez uprzedniego 
powiadomienia.


