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SK700 II | HVORFOR SK 700-II?

Den mest pålidelige og sofistikerede løsning på 
markedet 
Vi tilbyder en innovativ vifte af tankautomater, der hver især 
er designet og fremstillet til at forbedre drift, sikkerhed og 
nøjagtighed af jeres forplads. 

Vi hjælper jer med at få de mest pålidelige og sofistikerede 
tankløsninger på markedet. Den mest omfattende 
tankautomat på markedet, SK700-II, er resultatet af kvalitet 
og mange års ekspertise. 

SK 700-II er designet til at give jeres forplads uovertruffen 
sikkerhed, brancheførende nøjagtighed og pålidelighed, samt 
en førsteklasses slutbruger pålevelse.

•	 Pålidelig og fremragende bygge kvalitet.
•	 Giver dig fred i sindet med uovertruffen sikkerhed.
•	 Lavere	brændstoftab	med	branchens	førende	præcision.
•	 Fremragende	slutbruger	oplevelse	sikrer	genbesøg.
•	 Fremtidssikret	med	mulighed	for	at	opgradere	og	

eftermontering af en bred vifte af muligheder.
•	 Med mulighed for AdBlue udbygning.

SK 700-II | KERNE FUNKTIONER

Kode beskyttet elektronik 
Forøg kontrollen og giv forskellige brugere specifik og relevant 
adgang. SK 700-II giver mulighed for 4 forskellige niveauer af 
adgang, så I nemt kan administrere hvem der kan se hvad.

Sikret med sensorer 
I kan nu være 100% sikre på at ingen tvinger sig adgang til 
standeren uden jeres viden. Sensorer monteret på dørene 
udløser en alarm ved uautoriseret brug og sender en tekst 
besked til en forudbestemt enhed.

Fleksibel stander med mange muligheder 
SK 700-II opfylder alle jeres krav i forhold til problemfri 
integrering af flere forskellige brændstoffer, herunder AdBlue, 
CNG, biodiesel og LPG. I kan integrere op til 5 dispensere i en 
enkelt stander.

Langtidsholdbar kvalitet 
Vi bruger kun komponenter af højeste kvalitet, samt 
galvaniseret stål. Gilbarco Veeder-Root’s gode ry er jeres 
sikkerhed for at produktet vil modstå tidens tand.

Forbedret display 
Større tegn (38 mm ved pris; 26 mm ved mængde) viser 
tydeligt transaktionsbeløbet på de nye skærme med blå LED 
bagbelysning.
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