
 

AdBlue pompsystemen voor 200 liter vat 
 

 

 

AdBlue luxe kunststofhevelpomp met slang 
 
Voorzien van een vitonpakking.  
Polypropyleen pomp voorzien van een telescopische  
zuigbuis en een non-drip uitloop.  
Voor montage direct op een 200 litervat. 
 

 
 

 

 
 

 

Piusi AdBlue pompunit Basic vatopstelling  

 
Deze pompunit bestaat uit een zelfaanzuigende pomp, 6 meter ¾" AdBlue slang, afgiftepistool met  
swivel en 1,5 mtr zuigslang met SEC koppeling.  
Het pistool slaat niet automatisch af.  
De set is compleet gemonteerd in een epoxy gecoate ophangbeugel met lekopvang.  
De unit wordt op de bovenzijde van het vat geplaatst  
De pompcilinder, kop en aansluitingen zijn allen vervaardigd in RVS 316.  
 
Capaciteit : 32 ltr/min  
Systeemdruk : 1,3 bar  
Werktdruk : 0,6 bar  
Beschermklasse : IP44  
Spanning : 230V - 50Hz  
Vermogen : 0,400 Kw  
Aansluiting ingang : ¾" BSP  
Aansluiting uitgang : 1" BSP  
Afmeting set LxBxH : 480x370x265 mm  
Gewicht : 16kg  

 
 



 

AdBlue Piusi Pompunit Basic voor IBC 
 

 

 
Deze pompunit bestaat uit een zelfaanzuigende pomp, 6 meter ¾" AdBlue slang, afgiftepistool 
met swivel. 1.1/2.Mtr zuigslang zonder CDS koppeling. 

Het pistool slaat automatisch af. 

De set is compleet gemonteerd in een epoxy gecoate ophangbeugel met lekopvang. 
De unit kan in zijn geheel aan de zijkant van een AdBlue-IBC opgehangen worden of aan een 
muur. 

De pompcilinder, kop en aansluitingen zijn allen vervaardigd in RVS 316. 
 
Capaciteit  : 35 ltr/min 

Systeemdruk  : 5 bar max 

Werktdruk  : 0,6 bar 

Beschermklasse : IP44  

Spanning  : 230V - 50Hz 

Vermogen  : 0,370 Kw 

Aansluiting ingang : ¾" BSP 

Aansluiting uitgang : 1" BSP 

Afmeting set LxBxH : 480 x 370x 260 mm 

Gewicht  : 10 kg 
 

 
 
 
De pompset is uit te breiden met een speciale CDS connector om de zuigzijde snel aan en af 
koppelen (aanbevolen). 
 
 

 



 

AdBlue Piusi Pompunit Pro voor IBC 
 

 

 
Deze pompunit bestaat uit een zelfaanzuigende pomp, 6 meter ¾" AdBlue slang, afgiftepistool 
met swivel. 1.1/2.Mtr zuigslang zonder CDS koppeling. 
Het pistool slaat automatisch af. 
Voorzien van digitale K24 vloeistofmeter met 0-stelling. 

De set is compleet gemonteerd in een epoxy gecoate ophangbeugel met lekopvang. 
De unit kan in zijn geheel aan de zijkant van een AdBlue-IBC opgehangen worden of aan een 
muur. 

De pompcilinder, kop en aansluitingen zijn allen vervaardigd in RVS 316. 
 
Capaciteit  : 35 ltr/min 

Systeemdruk  : 5 bar max 

Werktdruk  : 0,6 bar 

Beschermklasse : IP44  

Spanning  : 230V - 50Hz 

Vermogen  : 0,370 Kw 

Aansluiting ingang : ¾" BSP 

Aansluiting uitgang : 1" BSP 

Afmeting set LxBxH : 480 x 370x 260 mm 

Gewicht  : 10 kg 
 

 
 
 
De pompset is uit te breiden met een speciale CDS connector om de zuigzijde snel aan en af 
koppelen (aanbevolen). 
 
 

 


