
www.lasertools.co.uk

7115

Distributie door Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrĳk 
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product 
defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: 
+44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbĳ behorende slĳtage zĳn 
hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Garantie

5 018341 071158

Transporttank voor AdBlue®

75 liter
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Onze producten zĳn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld 
zĳn. The Tool Connection accepteert geen aansprakelĳkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet 
verantwoordelĳk worden gehouden voor persoonlĳk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het 
gebruik van de gereedschappen. Bĳ onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.
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Voorzorgsmaatregelen

• Draag oogbescherming en handschoenen.
• Bĳ contact met de ogen onmiddellĳk minimaal 15 minuten spoelen met 

voldoende water. Het ooglid moet van de oogbal worden weggehouden om 
goed te kunnen spoelen. Controleer op contactlenzen en verwĳder deze. Roep 
medische hulp in als zich irritatie voordoet.

• Bĳ contact met de huid de verontreinigde huid onmiddellĳk spoelen met 
voldoende water. Verwĳder verontreinigde kleding en schoenen. Was kleding 
vóór hergebruik. Reinig schoenen grondig vóór hergebruik. Roep medische hulp 
in bĳ aanhoudende irritatie.

• Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor de locatie van de AdBlue®/
DEF-tank en de aanbevolen bĳvulprocedure voor DEF.

• Houd de AdBlue®/DEF-tank goed gesloten om verdamping en verontreiniging te 
voorkomen.

• Het systeem voor selectieve katalytische reductie (SCR) detecteert oplossingen 
die geen DEF zĳn en dit wordt gesignaleerd via het boorddiagnosesysteem van 
de motor (waarschuwingslampje DEF).

• Een kleine hoeveelheid gemorste AdBlue® kan worden verdund met water. 
De gemorste hoeveelheid kan het beste worden opgedweild; voorkom 
wegspoelen via een afvoer of waterweg. Bĳ een grote gemorste hoeveelheid 
moet worden geprobeerd om te voorkomen dat de vloeistof in afvoeren of 
waterwegen terechtkomt. Dam de gemorste vloeistof in met zand, aarde of de 
set voor gemorste vloeistoffen, en voer deze af volgens de plaatselĳk geldende 
richtsnoeren.

Specificaties

Tankinhoud: 75 liter
Pomp: 12 volt DC
Vrĳe-stroomwaarde: 17 liter/minuut
Werkdruk: 40 psi
Lengte toevoerslang: 4 meter
Lengte 12 V voedingskabels: 4 meter
Hoogte: 1040 mm
Breedte: 520 mm
Diepte: 440 mm
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Instructies transporttank voor AdBlue®

Als u een drukke onderhoudswerkplaats heeft en u AdBlue®/DEF 
(dieseluitlaatvloeistof) regelmatig bĳvult, is het handig om de AdBlue® direct naar het 
voertuig te brengen. Deze vrĳstaande en volledig mobiele AdBlue®-tank beschikt 
over een elektrische toevoerpomp van 12 volt en een ruime inhoud van 75 liter. Het 
professionele mondstuk heeft een automatische afsluitfunctie en is aangesloten 
op een 4 meter lange slang; de 12 V voedingskabels zĳn tevens 4 meter lang 
en worden rechtstreeks op de voertuigaccu of voedingsaansluitingen onder de 
motorkap aangesloten. De pomp levert maximaal 17 liter per minuut, wat het vullen 
van een lege AdBlue®-tank een snelle een eenvoudige procedure maakt. Het 12 V 
systeem wordt beschermd door een zekering van 25 A.

De wielen met grote diameter, speciaal ontworpen voor werkplaatsen voor 
personenauto's of bedrĳfswagens, zorgen ervoor dat de tank gemakkelĳk over 
een oneffen ondergrond kan worden gemanoeuvreerd zodat het vullen van de 
AdBlue®-tank van het voertuig binnen of buiten de werkplaats kan plaatsvinden. 
Een optionele elektronische debietmeter (Laser artikelnummer 7143) is tevens 
verkrĳgbaar voor een nauwkeurige vloeistofmeting voor correcte facturering aan de 
klant.

AdBlue® is de gedeponeerde handelsnaam voor AUS32, een oplossing van 
ureum in water van 32,5%, die wordt gebruikt bĳ selectieve katalytische reductie 
(SCR) om de emissie van stikstofoxiden in dieseluitlaatgassen te verminderen. 
Deze 'dieseluitlaatvloeistof' wordt ook wel aangeduid met de afkorting DEF 
(Diesel Exhaust Fluid). AdBlue is een heldere, niet-giftige en veilig te hanteren 
32,5%-oplossing van hoogzuiver ureum in gedemineraliseerd water. DEF kan voor 
sommige metalen echter corrosief zĳn en moet met behulp van de juiste materialen 
worden bewaard of vervoerd.

Toepassingen

De Laser 7115 is geschikt voor alle dieselvoertuigen (bedrĳfswagens of 
personenauto's) die gebruikmaken van DEF.

Instructies

De volgende instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de 
onderhoudsgegevens van de fabrikant of de handleiding van het voertuig.
 
Monteer de onderdelen zoals aangegeven in Afbeeldingen 1 en 2. Zie Afbeelding 
3 en vul het reservoir met AdBlue®.

Lokaliseer bĳ personenauto's en bedrĳfswagens de vuldop voor AdBlue®/DEF. 
Raadpleeg zo nodig de handleiding van het voertuig.
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AdBlue® Transport Tank
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AdBlue® Transport Tank
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(75 litres MAX) 

Fig 4

Fig 6


