
 

Adicione valor ao sseeu nneeggócio.



 SOLUÇÕES ADBLUE
A ventilação forçada com controlo de temperatura 
e aquecimento opcional garantem que o AUS32                   
é armazenado em condições adequadas.

O núcleo do Eurotank AdBlue III inclui um reservatório 
de polietileno de alta densidade com uma capacidade 
de até 10.000 L e um reservatório de retenção em 
PVC, que permite a contenção de 80% do volume 
do depósito. A disponibilização de uma porta de 
serviço e de uma porta de acesso superior, garantem 
a simplicidade do processo de manutenção.

A linha de produtos Eurotank AdBlue III garante os 
requisitos de instalação de custo reduzido e fácil 
integração com o seu negócio.

O portefólio de soluções AdBlue da Petrotec abrange 
todo o espetro de necessidades do seu negócio, 
desde o abastecimento até à distribuição dividindo 
-se em duas linhas de produtos: bombas "Eurotank 
AdBlue III" e "AdBlue". 

As opções Eurotank AdBlue III garantem                                             
o armazenamento, a conservação e a distribuição 
corretas de AUS32. Com uma estrutura em aço 
eletrogalvanizado com camada dupla de pintura, 
40 mm de painéis de isolamento térmico e uma 
construção reforçada para proteção contra danos 
mecânicos, esta é uma solução robusta e fiável para 
o armazenamento e a distribuição de AUS32.

EUROTANK ADBLUE III

O Eurotank AdBlue III é uma solução de 
armazenamento com uma capacidade de até 
10.000 L e todas as características necessárias para                            
a conservação adequada de AUS32.

Esta solução pode ser combinada com uma bomba 
acoplada ou ligado a uma unidade remota no posto 
de abastecimento. A disponibilização de uma porta de 
serviço e de uma porta de acesso superior, garantem 
a simplicidade do processo de manutenção. Uma 
solução fácil com uma instalação simples, custos de 
manutenção reduzidos e que se adapta facilmente 
ao seu negócio.

EUROTANK ADBLUE III COMPACT

A versão compacta do Eurotank AdBlue é a 
verdadeira solução autónoma, que permite uma 
integração rápida no seu negócio. É uma solução 
"pronta a usar", com uma instalação muito rápida 
e simples, ao mesmo tempo que garante as 
características centrais do Eurotank AdBlue III. 
Possui uma capacidade de armazenamento de até 
10.000 L, uma bomba integrada com uma ou duas 
mangueiras e caudais de 10 l/min (veículos ligeiros) 
e 40 l/min (veículos pesados).

A solução AdBlue compacta "pronta a usar" da 
Petrotec é a escolha certa para aqueles que 
necessitam de uma resposta rápida às suas 
necessidades, de uma integração fácil em todos os 
tipos de negócio e de uma instalação económica.



SOLUÇÕES ADBLUE  
As soluções AdBlue da Petrotec permitem satisfazer os requisitos 
exigentes do seu negócio e os mais recentes regulamentos do setor. 
Com uma ampla variedade de configurações, as soluções AdBlue 
podem ser combinadas com uma bomba acoplada ou ligadas                      
a uma unidade remota. Os materiais utilizados em todos os nossos 
produtos, juntamente com a sua qualidade de construção superior, 
garantem robustez, fiabilidade e um excelente desempenho.

P1000R ADBLUE

O P1000R AdBlue é o modelo 
de entrada da gama Progress. 
É uma bomba específica para 
AUS32, que garante caudais de 
10 l/min (veículos ligeiros) ou 40 
l/min (veículos pesados), e um 
compartimento para a mangueira 
aquecida, preparada para 
funcionar a baixas temperaturas. 

Utiliza as mesmas características 
centrais da gama de equipamentos 
do segmento de retalho, tratando-
se, por isso, da escolha perfeita 
para aqueles que procuram 
características básicas e um 
excelente desempenho.

P1000R ADBLUE BRAÇOS AÉREOS

A configuração da P1000R, com duas 
mangueiras e sem aquecimento, 
permite abastecer veículos ligeiros 
(10l/min) e veículos pesados (40l/
min) de AUS32, um de cada vez.

Possui as mesmas características 
centrais da gama de equipamentos 
do segmento de retalho, garantindo 
os mesmos níveis de desempenho, 
robustez e fiabilidade. Trata-se da 
melhor opção para aqueles que 
procuram uma solução mais flexível 
e características padrão.

P5000 ADBLUE

Bomba topo de gama da série 
AdBlue com um compartimento 
para a mangueira aquecida,  
preparada para funcionar a baixas 
temperaturas. 

A P5000 AdBlue permite grande 
variedade de utilização, permitindo 
um ajuste mais fácil a cada 
posto de abastecimento. Permite                       
o abastecimento de AUS32 em 
ambos os lados, em simultâneo, 
quer a veículos ligeiros (10 l/min) 
quer a veículos pesados (40 l/min). 
Excelente solução para um posto 
de abastecimento mais flexível.



 SOLUÇÕES ADBLUE
QUADRO DE COMPARAÇÃO

P1000R 
ADBLUE

P1000R
BRAÇOS 
AÉREOS 

P5000LH 
ADBLUE

Características

N.º máx. de lados 2 2 2

N.º máx. de ecrãs/lado 1 1 1

N.º máx. de pontos de 
abastecimento 1 1 2

N.º máx. de produtos 1 1 1

N.º máx. de mangueiras 1 2 2

Calibração eletrónica * * *

Mangueiras/pistolas frontais x x *

Mangueiras/pistolas laterais * * x

Display do preço/volume * * *

Mangueira 
suspensa

Suporte de mangueira simples * * x

Retração da mangueira x x *

Braços aéreos x * x

Caudal 
(l/min)

10 (veículos ligeiros) * * *

40 (veículos pesados) * * *

Opções 
eletrónicas

Módulo de voz x x *

Totalizadores eletromecânicos * * *

Prefixação do volume * * *

Prefixação do montante * * *

Disjuntor * * *

Aquecimento da cabeça 
eletrónica * * *

OPT (2) x x *

Multimédia x x *

Opções 
hidráulicas

Aquecimento da caixa hidráulica 
Adblue (ATEX) * x *

Aquecimento da caixa hidráulica 
Adblue * x *

Satélite * * *

Válvula de breakaway * * *

Estrutura

Painel de imagem AISI304 em 
aço inoxidável * * *

Aço inoxidável AISI316 * * *

Base de fundações * * *

Imagem corporativa 
personalizada * * *

Solução de elevação x x *

Estão disponíveis vários protocolos/interfaces de comunicação.
Para obter mais detalhes, consulte a ficha de informação do produto correspondente.

Notas:
(*) Disponível; 
(x) Não disponível; 
*(2) Integração com uma vasta gama de terminais.

Condições ambientais

Classes ambientais: M2 / E1

Intervalo de temperatura - líquido: -10 ºC/+50 ºC

Intervalo de temperatura - ambiente: -25 ºC/+55 ºC

QUADRO DE COMPARAÇÃO
EUROTANK 
ADBLUE III 

EUROTANK ADBLUE 
III COMPACT

Capacidade

1500 * *

3000 * *

5000 * *

10.000 * *

Caudal 

10 l/min 
(veículos ligeiros) x *

40 l/min 
(veículos pesados) x *

Porta de 
serviço (1)

Lado A * *

Lado B x *

Frontal * *

Características

Calibração eletrónica x *

Ventilação forçada * *

Tubo de enchimento flexível * *

Fonte de alimentação 230 
V/50 Hz * *

Indicador de nível (L) * *

Prefixação x *

1 ponto de abastecimento x *

2 pontos de abastecimento x *

Ligação
TODO-Matic 2" * *

Guillemin 2" (Predefinição) * *

Opções

Aquecimento * *

Bomba submersível de 
0,55 KW * *

Tubo de enchimento em aço 
inoxidável * *

Regulador de enchimento *(1) *(1)

Imagem corporativa * *

Estão disponíveis vários protocolos/interfaces de comunicação.
Para obter mais detalhes, consulte a ficha de informação do produto correspondente.

Notas: 
(*) Disponível; 
(x) Não disponível; 
*(1) Apenas disponível com tubo de abastecimento flexível.
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© 2018 Petrotec Group | Todos os direitos reservados. Petrotec, o logótipo da Petrotec, Progress e respetivas combinações são marcas comerciais 
registadas do Grupo Petrotec. Os restantes nomes são informativos e podem ser marcas comerciais dos respetivos proprietários. A Petrotec está 
continuamente a melhorar os seus produtos. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. As imagens utilizadas podem ser apenas 
indicativas em termos de design. As brochuras disponíveis servem apenas de guia e não representam qualquer oferta ou contrato.


