
AdBlue is bij een modern wagenpark niet meer weg te denken. De meeste EURO 5 & 6 

vrachtwagens maar ook de nieuwste landbouwtrekkers, grondverzetmachines en 

personenwagens hebben naast diesel ook AdBlue nodig. 

AdBlue is een hoogwaardige ureum oplossing die wordt ingespoten in de uitlaatpijp vóór  

de SRC katalysator van dieselmotoren. Hierdoor worden vrijwel alle NOx uitlaatgassen 

omgezet in onschadelijk stikstofgas en waterdamp. Uiteraard voldoet onze AdBlue  

aan de voorgeschreven normen ISO 22241-1 en CEFIC. Of het nu voor 1 tractor is of  

voor 100 vrachtwagens, wij hebben altijd een passende oplossing.

AdBlue tankinstallaties

Heeft u meerdere voertuigen met AdBlue op de weg? Dan zijn onze professionele  

AdBlue tankinstallaties met een tankinhoud van 2.500 tot 10.000 liter voor u voordeliger. 

Deze speciaal ontwikkelde AdBlue tankinstallaties zijn uitgerust met verwarmingselementen 

om bevriezing van het product tijdens de wintermaanden te voorkomen. Bovendien geniet 

u door het grotere afnamevolume van een gunstige inkoopprijs per liter.

AdBlue
pompsystemen 



Robuuste roterende RVS vatpomp. Geheel compleet  

met vat adapter, zuigbuis, 3 meter afgifteslang met  

RVS uitlooppijp.

AdBlue
handpomp

Electrische pomp voor montage op 200 liter AdBlue vaten op 

robuuste dolly met 4 wielen. Geheel compleet met koppelingen, 

4 meter afgifteslang en pistool in lekbakje.

AdBlue pomp  
verrijdbaar

Electrische pomp voor montage op 200 liter AdBlue vaten.  

Geheel compleet met aan/uit schakelaar, kabel met stekker,  

4 meter slang en pistool in houder. Montage op het vat met  

RVS beugel.

AdBlue  
pomp 230 volt

Pompset voor montage aan AdBlue IBC container.  

Compleet met zelfaanzuigende pomp, 4 meter afgifteslang,  

digitale meter met 0-stelling en automatisch afslagpistool.  

Het geheel is gemonteerd op een RVS ophangbeugel.

AdBlue pomp  
professioneel

Capaciteit:

38 liter bij 100 rotaties

Aansluiting: 

70 x 6 vat adapter

Capaciteit:

35 liter per minuut

Vermogen: 

230V / 370W

Beschermklasse: 

IP55

Capaciteit:

30 liter per minuut

Aansluiting: 

vat adapter

Beschermklasse: 

IP55

Capaciteit:

35 liter per minuut

Vermogen: 

230V / 370W

Beschermklasse: 

IP55

Wij leveren AdBlue  
op volgende  
manieren:

1. Bulk levering (minimaal 1000 liter) via tankauto

2. IBC mandcontainer met 1000 liter

3. Kunststof vaten van 200 liter

4. Cans van 5-10 liter met afgifte slangetje

Wilt u vrijblijvende informatie over het product  

AdBlue, de verpakking of een bulk tank, neem dan  

contact op met uw vertegenwoordiger of stuur een 

email naar sales@gpgroot.nl. 
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