
DISPENSADOR DE COMBUSTÍVEL WAYNE HELIXTM 6000 COM ADITIVO, EMEA



Acreditamos
em magia...
A sério. Já vimos. Veja por si mesmo com o novo dispensador 
de combustível Helix™ 6000 com aditivo; o único dispensador 
Wayne com a tecnologia integrada para transformar 
combustível normal em combustível premium.

Com a simples inclusão até duas soluções de aditivo por dispensador, o dispensador 
Helix 6000 pode gerar até quatro tipos de combustível premium, sem a necessidade 
de instalar depósitos subterrâneos dispendiosos. A solução económica já está a 
transformar os postos de abastecimento em todo o mundo; é altura de tirar partido 
da magia.

Dispensador de combustível
Wayne Helix 6000 com aditivo

Campeão da versatilidade

O dispensador de combustível Helix 6000 com aditivo pode fornecer 
até quatro tipos adicionais além das especificações regulares do 
dispensador de combustível Helix 6000. Todas as mangueiras 
encontram-se no compartimento de mangueiras situado na parte 
lateral do dispensador para design elegante e uma vez que queremos
o melhor para a sua empresa, fizemos o dispensador expansível 
para uma adaptação fácil a qualquer posto de abastecimento.

Tipos disponíveis: Até 6

Agulhetas disponíveis: 5 de cada lado

Caudais disponíveis: 40, 70, 40-70 LPM com aditivo, 120 LPM sem 

aditivo

Gestão de mangueiras: Retração das mangueiras (padrão)

Alcance da agulheta: 4 m

Orientação do dispensador: Faixa

Opções de visor: 6-7-5 (Volume – Preço – Preço unitário)

Recuperação de vapores: Sim (apenas sem chumbo)

Compensação automática da temperatura: Disponível como opção

Tipo de bomba: CPU (Unidade de bombagem compacta) ou remota

Configurações AdBlue®: Não

Decoração personalizada: Sim

Resistência à corrosão: No mínimo, portas C3 em aço inoxidável

disponíveis para ambientes rigorosos

Temperatura de funcionamento: -25 °C a +55 °C

Humidade relativa: Condensação

Dimensões: A partir de 1417 mm (C) x 600 mm (L) x 2050 (A), (isolada)
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