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DESENHOS TÉCNICOS
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EUROTANK AdBlue 3

EUROTANK AdBlue 5

EUROTANK AdBlue 10

3.000 L

5.000 L

10.000 L

1970 mm

2710 mm

2870 mm

1210 mm

1880 mm

2550 mm

2800 mm

2800 mm

3000 mm

3613 mm

3613 mm

3813 mm

4165 mm

4165 mm

4365 mm

CapacidadeModelo Altura Profundidade Comprimento
do Contentor

Comprimento
do Contentor

+ P1000-II

Comprimento
do Contentor

+ P5000-II

DISTRIBUIDOR

SEDE
Parque Industrial da Ponte, Pav. C2  
4805-661 Guimarães - PORTUGAL
T: (+351) 253 479 300
F: (+351) 253 479 318

hq@petrotec.pt
www.petrotec.eu

SISTEMAS DE PAGAMENTO
E AUTOMAÇÃO

ENGENHARIA E
SERVIÇOS

LAVAGEM
AUTOMÓVEL

BOMBAS DE
COMBUSTÍVEL

O AdBlue é um produto químico (ureia 
diluída em água) de origem sintética, utili-
zado para reduzir as emissões poluentes 
libertadas a partir dos veículos pesados a 
diesel, que têm instalado um sistema SCR 
(Redução Catalítica Selectiva).
De modo a proteger o meio ambiente, a 
Legislação Europeia tem vindo a adoptar 

limites cada vez mais rigorosos às emis-
sões produzidas por este tipo de veículos.
No sentido de reduzir as emissões poluen-
tes, a directiva EURO 6 define as mesmas 
regras para os veículos com menos de 3,5 
T., obrigando também estes a dispor de 
um tanque adicional destinado a AdBlue. 



EUROTANK ADBLUE

» Excelente relação 
custo-benefício;

» Investimento com retorno 
garantido;

» Solução ideal para a sua 
estação de serviço/unidades de 
abastecimento;

» Instalação fácil, rápida e 
simples;

» Solução facilitadora de 
vendas.

BENEFITS

O contentor EUROTANK AdBlue permite o 
armazenamento apropriado para AUS32 
(AdBlue), dado que tem um bom isola-
mento térmico e um sistema de ventilação mento térmico e um sistema de ventilação 
que permite manter o liquido à tempera-
tura adequada.

Este equipamento consiste num depósito 
que está dentro de um contentor com pareque está dentro de um contentor com pare-
des com isolamento térmico, um indicador 
de nível e um sensor de nível com indi-
cação para protecção contra sobre enchi-
mento, de forma a evitar fugas e derrames.

A construção reforçada deste equipamento 
protege-o contra possíveis danos protege-o contra possíveis danos 
mecânicos e condições ambientais adver-
sas, estando preparado para integrar uma sas, estando preparado para integrar uma 
unidade de abastecimento (bomba de 
AdBlue), podendo ser utilizado tanto para 
aplicações industriais como  para  abas-
tecimento  ao  público,  dependendo do tipo 
de unidade de abastecimento seleccio-
nado.
*NOTA: 
As imagens são meramente ilustrativas e podem não coincidir 
com o produto final.

BOMBA
SUBMERSÍVEL

Depósito em polietileno de alta densidade;
Painéis de isolamento térmico de 50 mm de espessura para os
modelos 3 e 5, e de 40 mm para o modelo 10;
Estrutura preparada para ligação e fixação de unidade de abastecimento;
Controlo de temperatura máxima;
Ventilação forçada;
Aviso de sobre enchimento;
Indicação de nível de depósito;
Indicação do equipamento em serviço.

EUROTANK AdBlue 3: 3.000 L;

EUROTANK AdBlue 5: 5.000 L;

EUROTANK AdBlue 10: 10.000 L.

Bomba dentro do tanque com ligação submersa; 

Bomba submersível com bóia de detecção de nível mínimo; 

Caudal 40 L / min; 

Potência: 0.55 kW; 

Alimentação: 230V/4A.

P1000-II AdBlue;

P1000-II R AdBlue;

P5000-II AdBlue.

Imagem corporativa (a definir pelo cliente)

Aquecimento interno.

CARACTERISTICAS

CAPACIDADE

OPÇÕES

UNIDADE DE
ABASTECIMENTO

SOLUÇÕES 
ADBLUE PARA
ESTAÇÕES DE
SERVIÇO

» DESIGN ATRACTIVO;
» INOVAÇÃO & TECNOLOGIA;
» FUNCIONALIDADE;
» DURABILIDADE & FIABILIDADE;
» VALOR & FLEXIBILIDADE.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

VISÃO GERAL


