Allt som hör
AdBlue till.

Ett samarbete mellan Yara och Kjell Anderson Contrating AB

AdBlue är produktnamnet på en vätska innehållande Urea
som används till moderna dieselmotorer för att minska
utsläppen av skadliga kväveoxider till nivåer under
uppställda lagkrav. AdBlue förvaras i separat tank brevid
befintlig dieseltank på fordonet. AdBlue vätskan, som
är färglös, sprutas in i katalysatorn på fordonets avgassystem där Urean vid aktuell temperatur bryts ner till ammoniak som i katalysatorn reducerar mängden kväveoxid
i avgaserna till ofarligt vatten och kväve.
AdBlue består av 32,5% Urea (urinämne) i vatten, är giftfri samt säker att hantera både för hälsa och miljö. Den
aktuella blandningen fryser vid -11°C. AdBlue tankas på
vanligt sätt på macken eller vid garaget via pistolhandtag lika dieseltankning. Skillnaden är att förvaring och
pumpar fordrar uppvärmmning.

All utrustning är av material som
är anpassat för att klara
AdBluens aggresiva egenskaper.

Ad-Blue skåp med
eller utan pump

8m3

Glasfiberarmerad sandwichkonstruktion i mycket stabilt
utförande med aluminiumprofilförstärkningar i alla hörn.
Invallade tankar från 2-8 m3
inkl alla installationer, värme
m.m. 15 ml pump kommunicerbar både med AutoTank och
Wayne. Levereras komplett
färdig inkl dekalering, bara att
ställa på plats och koppla in.

4m3
Påkörningsskydd i betong

grundläggningsplatta
Prefabricerad betongplatta för
grundläggning.
Finns i olika
storlekar.

Anpassas enkelt på plats.

4m

3

förrådscistern inomhus
4 meter slang

1m3

6 meter slang

FISTÅENDE DISPENCER

Tillverkas i samma material som 		
AdBlueskåpen. Kan fås med eller utan
pumputrustning. Finns även dubbelsidig.
Enkla att montera, serva och installera.

Metallförstärkta plasttankar anpassade för AdBlue. Levereras med alla
nödvändiga installationer.
Pumpkapacitet: 15 min/liter.
Cisternstorlekar från 1 - 4m3.

3-20m3.Tillverkas i glasfiberarmerad
härdplast i en lätt och stabil konstruktion anpassad för AdBlue. Kan levereras
eluppvärmd och isolerad.

Dispencer med fundament
och påkörningsskydd
för enkel och säker
montering

sugledning
Speciellt framtagen för AdBlue.
Isolerad och eluppvärmd för förläggning ovan eller under jord.
Levereras i valfri längd.
Lättåtkomlig för service

Förådscistern under jord

Förrådstank 4m3 med fristående dispencer.

medel

OL

Förrådstank 4m3 med påbyggd dispencer.

Fristående dispencer med påkörningsskydd. Tank under jord.

Fristående dispencer i väderskydd.

Förrådstank 8m3 med inbyggd dispencer.

Förrådstank 4m3 med fristående dispencer.

Förrådstank 4m3 med intilliggand dispencer.

Fristående dispencer och 8m3 förrådstank.
Båda med påkörningsskydd.
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