
Dieselbiler med SCR system kræver periodisk påfyldning af AdBlue.
For at løse denne opgave bedst muligt har moderne værksteder brug for hurtig, pålidlig og miljø 
rigtigt udstyr.
Løwener præsenterer nu Delphin Pro som efter 10 års erfaring, massive tests og store investerin-
ger gør påfyldning af AdBlue 100% automatisk og nøjagtig.

Delphin Pro består af en robust vogn som tromlen monteres på. Et tryk på start knappen og 
pumpen fylder tanken. 
Det innovative lukkede system forhindrer lugt, forstøvning og beskytter væsken imod forurening. 
Faktisk overføres luften i bilens tank til Delphin Pro’ens tank. 
Delphin Pro X kan selv styre max flow rate og har også mulighed for at forudindstille mængden.

1. ISO universal påfyldnings studs
Påfyldningen er udviklet for at passe til alle tanke for 
personbiler. Den patenterede sensor eliminerer risikoen 
for utætheder.

2. Fuldautomatisk påfyldning
Delphin Pro er ekstrem nem at bruge såvel som intuitiv 
og den nedsætter yderligere tiden det tager at fylde bilen. 
Den digitale måler sørger for nøjagtig aflæsning af på-
fyldt mængde. Med AF2 adaptor

3. Justerbar påfyldnings hastighed
Fra 2 til 11 ltr. /min. standard model
Fra 2 til 15 ltr./min. Model X
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4. Automatisk rengøring
Det pantenterede system gør at påfyldningsstuds altid er ren uden vedligeholdelse.

5. Tromlevogn
Passer til 60 og 200 ltr. tromler, hjulene flyttes i forhold til tromlen der bruges.

For mere information kontakt:
Peter Savioli
Mobil nr.:  40 643 040
E-mail: psa@loewener.dk

Vare nr.   Type       Vægt, kg Dimensioner, mm
F00100200 Standard model      43  770 x 1.080 x 800
F00100400 Ny model X        43  770 x 1.080 x 800
F00201R20 Elektrisk sugesæt, for tømning af tank eller efter overfyldning
F21614000  Manuel sugesæt
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Sugesæt skal bruges, hvis fabrikanten foreskriver, at AdBlue tanken skal tømmes 100% før service. 
Nogle bilfabrikanter kræver at man er under maksimum! Niveauet bør stå i bilens manual. Dette 
er typisk for PSA, Range Rover og Jaguar. For at leve op til dette, bliver man nødt til, at suge lidt af 
væsken ud. Man kan risikere, at bilen vil komme med en advarsel i instrumentbordet, hvis man ikke 
gør det og så skal man lave en elektronisk diagnose. 


