
Tokheim QuantiumTM

310 fuel dispenser
Industrial versatility

DYSTRYBUTOR  TOKHEIM QUANTIUMTM 510M ADBLUE®



Dla czystszego 
środowiska
Dystrybutor Tokheim Quantium™ 510 M AdBlue®  pozwala 
sprostać rosnącym rygorom redukcji emisji zanieczyszczeń 
i pomaga rozwiązać problemy ochrony środowiska. Model 
może pracować w strefach zagrożenia wybuchem. 

AdBlue® to sprawdzony i łatwy w użyciu wodny roztwór mocznika, który  przekształca 
znajdujące się w spalinach tlenki azotu (NOx) w azot i parę wodną. Pozmaga to znacznie 
ograniczać emisję gazów cieplarnianych. Dystrybutor Quantium 510M AdBlue®  pozwala 
na szybkie, niezawodne i dokładne tankowanie roztworu bezpośrednio do specjalnego 
baku pojazdu. 

Dystrybutor AdBlue®

Tokheim Quantium 510M

Praktyczny i Elegancki

Model dostępny jest jako odrębny dystrybutor AdBlue® 
lub jako wersja combo, zintegrowana z dystrybutorem 
wieloproduktowym wydającym produkty paliwowe. 
Quantium 510M AdBlue® wyposażony jest teraz w dużą 
głowicę liczydła, pozwalającą na łatwą  ewentualną 
późniejszą wymianę wyświetlacza LCD na ekran 
multimedialny. Po raz pierwszy dostępny jest model 
czterowężowy by wygodnie zatankować zarówno auta 
ciężarowe jak i osobowe.

©2020 Dover Fueling Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. DOVER, DOVER D Design, DOVER FUELLING SOLUTIONS 
i inne znaki handlowe wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi firmy Delaware Capital Formation. 
Inc./Dover Corporation, Dover Fueling Solutions UK, Ltd. i podmiotów powiązanych. AdBlue® jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym VDA (Verband der Automobilindustrie). 011220v1 EMEA.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwiedzić tokheim.com.

Ilość Produktów: 1
Ilość Węży: 1-4 (wersja wolnostojąca lub combo)
Wydajność: LV (osobowe) i HGV (ciężarowe)
Retrakcja Węży: pełna retrakcja
Zasięg Węży: 4 m
Orientacja Nalewaków: w kierunku pasa ruchu (jedno- lub dwustronny) 
Opcje Wyświetlacza: 6-6-4 LCD, 7-7-5 LCD, 17” VGA Ekran 
Multimedialny
Dowolne Lakierowanie: Tak
Odporność na korozję: Standardowo do C5, praca w środowisku do 
C5-M wymaga dodatkowego przygotowania
Temperatura Otoczenia: -25°C do +55°C
Ogrzewanie: Dostępne jako opcja
Względna Wilgotność 5-95%
Wymiary: 1158mm (dł.) X 520 mm (szer.) X 1781 mm (wys.),dla 
modelu 1-4-2
Opcjonalnie: Dystrybutor zintegrowany z naziemnym zbiornikiem 
magazynowym AdBlue®  
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