PRODUCTS

PRODUCTS
2014 m. sukurta nauja „Gaschemos“ prekės ženklų grupė
„AZO PRODUCTS“ apima „AZO AdBlue®“, „AZO UREA“, „AZO
NOX“, „AZO AUTO“ ir „AZO EQUIPMENT“ produktų grupes.
Svarbiausia „AZO PRODUCTS“ veiklos sritis – mažinti
transporto priemonių ir gamyklų išmetamųjų azoto oksidų
emisiją.
Savo klientams siūlome aukščiausius taršos prevencijos
standartus atitinkančius produktus, padėdami ne tik vykdyti
europinius aplinkosaugos įsipareigojimus, bet ir būti
socialiai atsakingiems.
Orientuojamės į profesionalų bendradarbiavimą ir paslaugų
tiekimą, tad produkciją Lietuvos teritorijoje pristatome per
48 valandas.

PRODUCTS

„AZO AUTO“ – aukščiausios kokybės
cheminiai produktai, atitinkantys
„Premium“ standartus ir skirti profesionaliai
bei kokybiškai transporto priemonių
priežiūrai.

„AZO AdBlue®“ – itin grynas (32,5 %)
karbamido tirpalas, naudojamas siekiant
sumažinti transporto priemonių su įdiegta
SCR technologija azoto oksidų (NOx) emisiją
išmetamosiose dujose. „Gaschemoje“
įsigysite kokybišką ir pagal VDA (Vokietijos
automobilių pramonės asociacijos)
reikalavimus serti kuotą „AdBlue®“.

„AZO EQUIPMENT“ – tai specializuota,
aukščiausius kokybės ir funkcionalumo
standar tus atitink anti įranga, sk ir ta
dyzelinui ar „AdBlue®“ laikyti ir perpilti.

„AZO AUTO“

Profesionaliai ir kokybiškai automobilio priežiūrai

„AZO AUTO“ – tai aukščiausios kokybės automobilių chemijos produktai, atitinkantys „Premium“
standartus ir skirti profesionaliai transporto priemonių priežiūrai.
Skandinavų gamybos produktų sudėtyje – tik kokybiški ir biologiškai patikrinti ingredientai,
atitinkantys aukščiausius Europos automobilių chemijos pramonės standartus.
Asortimente rasite visiems metų laikams tinkančių stiklų plovimo ir variklių aušinimo skysčių, taip pat
šampūnų, ploviklių, įvairaus pobūdžio purvo tirpiklių ir valiklių atskiroms automobilio dalims.
„AZO AUTO“ prekių galima įsigyti „Gaschemos“ (AB „Achema“ lialas) centruose, partnerių atstovybėse
arba įgaliotuose autoservisuose.

„AZO AUTO“ PRODUKCIJA
„AZO AUTO“ stiklų ploviklis šiltuoju laikotarpiu valo vabzdžių liekanas ir
kitus nešvarumus, o žiemą efektyviai tirpdo druskas, veiksmingai saugo
stiklą nuo užšalimo. Stiklų ploviklių sudėtyje nėra metanolio, jie nekenkia
chromuotoms, guminėms ir plastikinėms automobilio detalėms.

„AZO AUTO“ aušinimo skysčiai atitinka tarptautinius standartus ir
apsaugo sistemą nuo užšalimo bei korozijos.

„AZO AUTO“ šampūnas su karnaubo vašku skirtas visų tipų transporto
priemonėms plauti ir blizginti rankomis. Plaunant aukšto slėgio plovimo
įranga siūloma ypač efektyvi priemonė - aktyviosios „CitroFoam“ putos.
Neabrazyvus šarminis ploviklis „PowerWash“ puikiai nuplauna net ir
stipriai užterštus paviršius, tarp jų ir įsisenėjusius kelio nešvarumus, tepalo
dėmes bei purvą.
„AZO AUTO“ asortimente galima rasti ir vabzdžių valiklį bei stipriai
veikiantį šarminį ratlankių valiklį purvui, druskoms, stabdžių dulkėms ir
oksidams šalinti. Rūgštinis valiklis šalina rūdis, metalo dulkes, kalkes,
cementą, todėl jis gali būti naudojamas ne tik automobiliui plauti.

„AZO AUTO“ purvo tirpikliai „Micro“, „Extra“ ir „Premium“ tinka transporto
priemonėms bei jų dalims valyti. Jie efektyviai pašalina asfalto, dervų,
purvo, tepalų ir druskų dėmes. Purvo tirpiklis „Micro“ yra šarminių ir naftos
pagrindu pagamintų tirpiklių mišinys, naudojamas kaip ploviklis ar stiprus
šampūnas. Dar efektyviau nei „Micro“, susikaupusius nešvarumus tirpdo
naftos pagrindu pagamintas tirpiklis „Ekstra“. Ypač užterštiems paviršiams
siūlome naudoti didesnės koncentracijos (lyginant su„Ekstra“) purvo tirpiklį
„Premium“. Visos šios priemonės tinka ir varikliams valyti.

„AZO AUTO“ aušinimo skysčiai
Profesionaliai ir kokybiškai automobilio priežiūrai

Pagrindinė „AZO AUTO“ siūlomų aušinimo skysčių sudedamoji medžiaga – etilenglikolis, o jų sudėtyje
esantis inhibitorių rinkinys apsaugo metalus nuo korozijos (įskaitant aliuminį).
Aušinimo skysčių sudėtis paremta organinėmis rūgštimis, kuriose nėra nitratų, aminų, fosfatų ir
silikatų. „AZO AUTO“ aušinimo skysčiai atitinka daugelio variklių gamintojų reikalavimus.
Tai biologiškai skaidūs produktai, todėl į aplinką patekęs nedidelis jų kiekis nėra pavojingas.
Talpos: 1 l, 4 l, 25 l, 200 l, 1 000 l.

Aušinimo skystis „SuperCelsius“
„SuperCelsius“ – aukštos kokybės koncentruotas aušinimo skystis su „LongLife“ savybėmis. Produktas
apsaugo variklius ir kitas aušinimo sistemas nuo užšalimo.
Aušinimo skystis „SuperCelsius“ atitinka ASTM D3306 (USA), ASTM D 4656 (USA), ASTM D4985 (USA), AS
2108 (AUS) AFNOR NF R15-601, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759 standartus ir
reikalavimus pagal OEM gamintojų speci kacijas: Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault
41–01–001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF, Volvo 1286083/002.

Techninės savybės:

Aušinimo skysčio skiedimo
santykiai ir užšalimo
temperatūra:

Spalva

Bespalvis

Tankis

1,11

Šarmingumas (atskiedus vandeniu 50 %)

8,2

50 % aušinimo skysčio

-40 °C

Virimo taškas

>180 °C

40 % aušinimo skysčio

-28 °C

Pliūpsnio temperatūra

>120 °C

33 % aušinimo skysčio

-20 °C

Raudonas aušinimo skystis
Tai koncentruotas aušinimo skystis su „LongLife“ savybėmis. Jis skirtas visų tipų skysčiu aušinamiems
vidaus degimo varikliams ir atitinka VAG TL 774D & 774F (VW, Skoda, Audi, Seat), MAN 324 SNF, MercedezBenz 325.3 standartus. Produktas užtikrina apsaugą nuo korozijos iki 500 000 km arba 5 metus.

Techninės savybės:

Aušinimo skysčio skiedimo
santykiai ir užšalimo
temperatūra:

Spalva

Raudona

Tankis

1,114

Šarmingumas (atskiedus vandeniu 50 %)

8,2

50 % aušinimo skysčio

-40 °C

Virimo taškas

>187 °C

40 % aušinimo skysčio

-28 °C

Pliūpsnio temperatūra

>124 °C

33 % aušinimo skysčio

-20 °C

Mėlynas aušinimo skystis
Tai koncentruotas aušinimo skystis, tinkantis visų tipų skysčiu aušinamiems vidaus degimo varikliams.
Produktas apsaugo variklius ir kitas aušinimo sistemas nuo užšalimo.
Mėlynas aušinimo skystis atitinka BS6580: 2010 standartą.

Techninės savybės:

Aušinimo skysčio skiedimo
santykiai ir užšalimo
temperatūra:

Spalva

Mėlyna

Tankis

1,128

Šarmingumas (atskiedus vandeniu 50 %)

7,7

50 % aušinimo skysčio

-37 °C

Virimo taškas

>155 °C

40 % aušinimo skysčio

-25 °C

Pliūpsnio temperatūra

>110 °C

33 % aušinimo skysčio

-18 °C

„AZO AUTO“ stiklų plovikliai
Profesionaliai ir kokybiškai automobilio priežiūrai

Tai aukščiausios kokybės biologiškai patikrinti produktai, skirti transporto priemonių stiklams valyti.
Sudėtyje naudojamas etanolis itin kokybiškas ir denatūruotas pagal galiojančius Europos standartus.
Švelnios koncentracijos stiklų plovikliai nepažeidžia automobilio lako, valytuvų ir kitų plastikinių bei
guminių detalių.

Vasarinis stiklų ploviklis
Efektyviai valo vabzdžių liekanas, kelio purvą ir kitus nešvarumus nuo priekinio automobilio stiklo bei
žibintų.
Siekiant užtikrinti kokybę ir maksimalų valymo efektyvumą, vasarinis langų ploviklis gaminamas iš
kruopščiai atrinktų ingredientų ir neužšąla iki -5 °C.
Talpos: 1 l, 4 l, 5 l, 210 l, 1 000 l.

Žieminis stiklų ploviklis
Veiksmingai tirpdo nešvarumus, kelio purvą, druskas ir plėvelę, susidariusią ant priekinio automobilio
stiklo bei žibintų, saugo stiklą nuo užšalimo.
Žieminis langų ploviklis veiksmingas net ekstremaliomis oro sąlygomis.
Talpos: 1 l, 1,5 l, 4 l, 5 l, 200 l, 1 000 l.

„AZO AUTO“ šampūnai ir
plovimo priemonės
Profesionaliai ir kokybiškai automobilio priežiūrai

„AZO AUTO“ šampūnai ir kitos plovimo priemonės skirtos įvairiems nešvarumams nuo transporto
priemonių šalinti.
Produktai puikiai veikia ant šlapių paviršių, juose nėra naftos produktų.

Šampūnas su vašku
Šampūnas pagamintas iš aktyvios putojančios medžiagos, pasižyminčios dideliu valymo efektyvumu, o
sudėtyje esantis karnaubo vaškas padengia plaunamus paviršius nematomu sluoksniu, apsaugančiu nuo
purvo. Šampūnas efektyviai tirpdo kelio purvą ir apnašas bei vabzdžių liekanas. Tai universalus produktas,
skirtas visų tipų transporto priemonėms (sunkvežimiams, autobusams, automobiliams, krautuvams,
įvairiems mechanizmams ir pan.) plauti rankomis bei plovyklose.
Dėl sudėtyje esančių biologiškai skaidžių tenzidų šampūnas puikiai valo ir gerai putoja. Jis efektyvus
plaunant tiek kietu, tiek minkštu vandeniu, taip pat ant šlapių paviršių.

Aktyviosios plovimo putos „CitroFoam“
Tai gausiai putojantis šarminis ploviklis-tirpiklis, tinkantis automobiliams, sunkvežimiams ir kitiems
paviršiams (pvz., sienoms) plauti. Lengvai tirpdo kelio purvą, suodžius ir pigmentinius nešvarumus bei
greitai pašalina vabzdžių liekanas.
Putos ypač efektyvios plaunant aukšto slėgio plovimo įrenginiu, bet gali būti naudojamos ir kaip
automobilio šampūnas.

Ploviklis „PowerWash“
Tai veiksmingas, puikiai valantis neabrazyvus šarminis ploviklis su biologiškai skaidžiais tenzidais, skirtas
sunkvežimiams, autobusams, automobiliams, krautuvams, įvairiems mechanizmams ir pan. valyti.
Lengvai nuplauna kelio nešvarumus, tepalo dėmes ir purvą.

Šampūnus ir plovimo priemones galima įsigyti 1 l , 5 l, 25 l, 210 l ar 1 000 l talpose.

Purvo tirpiklis „Extra“
Purvo tirpiklis „Premium“
Purvo tirpiklis „Micro
Aktyviosios putos „CitroFoam“
Šampūnas su vašku
Ploviklis „PowerWash“
Ratlankių valiklis
Vabzdžių valiklis
Rūgštinis ploviklis

Cementas

Oksidai

Kalkės

Rūdys

Vabzdžių
liekanos

Kraujas

Pigmentinis
purvas

Suodžiai

Kelio dulkės

Druska

Tepalas

Asfaltas

Dervos

Trumpa instrukcija: pasirinkite tinkamą cheminę priemonę

„AZO AUTO“ valikliai

Profesionaliai ir kokybiškai automobilio priežiūrai

„AZO AUTO“ valikliai skirti įvairiausiems nešvarumams nuo automobilio dalių valyti.
Su specialiu vabzdžių valikliu lengvai ir greitai nuvalomi įvairūs vabzdžiai, o stipriai veikiantis šarminis
ratlankių valiklis efektyviai pašalina purvą, druskas, stabdžių dulkes ir oksidus. Rūgštinis valiklis šalina
rūdis, metalo dulkes, kalkes, cementą, todėl jis gali būti naudojamas ne tik automobiliui plauti.

Vabzdžių valiklis
Lengvai pašalina vabzdžių liekanas ir kitus organinės kilmės nešvarumus nuo automobilio stiklo bei
priekinės transporto priemonės dalies.
Talpa: 0,5 l.

Ratlankių valiklis
Stipriai veikiantis šarminis valiklis skirtas ant ratlankių susikaupusiam purvui, suodžiams, druskoms,
stabdžių dulkėms ir oksidams valyti. Galima valyti ir nešvarumus, susimaišiusius su tepalu. Tinka tiek
aliumininiams (lengvojo lydinio), tiek plieniniams ratlankiams.
Talpos: 0,5 l, 5 l, 25 l, 210 l, 1 000 l.

Rūgštinis valiklis
Lengvai valo itin užterštus ratlankius: tirpdo oksidus, rūdis, metalo dulkes, kalkes, cementą. Taip pat gali
būti naudojamas sienoms, grindims, durims, traukinių vagonams, valtims ir pan. valyti.
Talpos: 1 l, 5 l, 25 l, 210 l, 1 000 l.

Purvo tirpiklis „Extra“
Purvo tirpiklis „Premium“
Purvo tirpiklis „Micro
Aktyviosios putos „CitroFoam“
Šampūnas su vašku
Ploviklis „PowerWash“
Ratlankių valiklis
Vabzdžių valiklis
Rūgštinis ploviklis
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Oksidai

Kalkės

Rūdys

Vabzdžių
liekanos

Kraujas

Pigmentinis
purvas
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Dervos

Trumpa instrukcija: pasirinkite tinkamą cheminę priemonę

„AZO AUTO“ tirpikliai

Profesionaliai ir kokybiškai automobilio priežiūrai

„AZO AUTO“ purvo tirpikliai – tai ypač greitai ir efektyviai veikiančios priemonės, skirtos asfalto, dervų,
tepalų, druskų, įsisenėjusio purvo ir kitiems nešvarumams tirpdyti.
Tirpiklių sudėtyje esantis unikalus emulsiklių rinkinys efektyviai padengia įvairius paviršius, taip
pagerindamas tirpdančias produkto savybes. Ištirpę nešvarumai lengvai nuplaunami vandeniu.

Purvo tirpiklis „Micro“
Purvo ir dervų tirpiklis „Micro“ yra šarminių ir naftos pagrindu pagamintų tirpiklių mišinys. Jis naudojamas
vidutiniškai užterštoms transporto priemonėms, varikliams, gamybiniams įrenginiams ir kitiems
paviršiams valyti.
Šis purvo tirpiklis gali būti naudojamas plaunant rankomis bei plovyklose ir yra ypač tinkamas, jeigu norite
naudoti tik vieną produktą visam automobiliui nuplauti.

Purvo tirpiklis „Extra“
„Extra“ purvo tirpiklis pagamintas naftos pagrindu, jo sudėtyje yra alkoholių ir glikolio eterių, kurie leidžia
(nedidinant aromatinių angliavandenilių kiekio) padengti valomą paviršių ir efektyviai valyti.
Kitaip nei tradiciniai purvo ir dervų tirpikliai, „Extra“ gali būti naudojamas ant šlapių paviršių. Produkto
kvapas neaštrus, todėl užtikrinamos geresnės darbo sąlygos.

Purvo tirpiklis „Premium“
Ypač užterštiems paviršiams siūlome naudoti didesnės koncentracijos (lyginant su „Extra“) purvo tirpiklį
„Premium“. Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, šį tirpiklį naudokite ant sausų paviršių.

Tirpiklius galima įsigyti 1 l, 5 l, 25 l, 210 l ar 1 000 l talpose.

Purvo tirpiklis „Extra“
Purvo tirpiklis „Premium“
Purvo tirpiklis „Micro
Aktyviosios putos „CitroFoam“
Šampūnas su vašku
Ploviklis „PowerWash“
Ratlankių valiklis
Vabzdžių valiklis
Rūgštinis ploviklis
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Trumpa instrukcija: pasirinkite tinkamą cheminę priemonę

„AZO AdBlue®“

Švaresnis oras – saugesnė aplinka gyventi

„AdBlue®“ – itin švarus (32,5 %) karbamido tirpalas, naudojamas transporto priemonėse su įdiegta
selektyvine išmetamųjų dujų valymo sistema (SCR) azoto oksidų (NOx) emisijai išmetamosiose dujose
sumažinti.
„AZO AdBlue®“ – tai serti kuotas produktas, skirtas lengvosioms, komercinėms ir žemės ūkio
transporto priemonėms su SCR sistema. Savo klientams garantuojame ne tik nepriekaištingą kokybę,
bet ir patrauklią kainą.

Ką siūlome?
SCR sistema yra labai jautri „AdBlue®“ kokybei, todėl „Gaschema“ tiekia „AZO“
ženklu pažymėtą „AdBlue®“ švarioje, sandarioje, plombuotoje pakuotėje. Tai
užtikrina, kad produktas nėra pakeistas, atskiestas ar užterštas
transportuojant.
„AZO AdBlue®“ produkcija pagaminta pagal VDA (Vokietijos automobilių
pramonės asociacijos) reikalavimus, laikantis griežto ISO 22241-1/-2/-3/-4/-5
standarto. Kiekviena gaminamo produkto partija yra kruopščiai tikrinama,
jai išduodamas kokybės pasas.
„AZO AdBlue®“ galima įsigyti 1 l buteliuose, bakeliuose (5 l, 10 l, 20 l), taip pat
200 l statinėse ir 1000 l IBC konteineriuose. Klientams, turintiems didesnių
poreikių, įrengiame privataus naudojimo arba komercines kolonėles.

Įranga
Siūlome įsigyti profesionalią įrangą „AdBlue®“ laikyti ir naudoti, o prireikus galime patarti, kokio
dydžio ar rūšies įrengimai geriausiai atitiktų jūsų verslo poreikius.
Asortimente galima rasti tiek komercinės paskirties kolonėlių (4 000–30 000 l), tiek privačios paskirties
kolonėlių (2 000–5 000 l), kuriomis gali naudotis iki 5 000 unikalių vartotojų ir mobilių užpylimo
stotelių (200–400 l).

Serti kuotą įrangą parduodame ir nuomojame kartu su patogiais, savarankiškai įsipilti reikalingais
priedais (pistoletais, skaitikliais ir kt.). Naudojant telemetrijos priemones užtikrinamas
nenutrūkstamas atsargų papildymas.

„AdBlue“ įranga

Patogi ir laiko patikrinta įranga

Tai specializuota įranga, skirta karbamido tirpalui „AdBlue®“ laikyti. Asortimente galima rasti ne tik
komercinės, bet ir privačios paskirties kolonėlių, papildomų talpų, pildymo, perpylimo įrangos, įvairių
patogiai naudoti reikalingų priedų.
Specialaus dizaino išpilstymo sistemomis itin patogu naudotis, o prireikus patarsime ir padėsime
susikomplektuoti kliento poreikius geriausiai atitinkančio dydžio bei rūšies įrangą.
„AZO EQUIPMENT“ prekių galima įsigyti „Gaschemos“ prekybos centruose arba partnerių atstovybėse.

Privačios kolonėlės
Privačios „AdBlue®“ pildymo kolonėlės, užtikrinančios saugų ir ekonomišką „AdBlue®“ laikymą, skirtos tiems, kurie turi
automobilių su SCR technologija ir jų poreikiams patenkinti neužtenka IBC konteinerių.
Kolonėlės tvirtai suprojektuotos, o jų priedai pagaminti iš nerūdijančio plieno bei specialaus plastiko, todėl tiekiamas
„AdBlue®“ skystis išliks kokybiškas ir atitiks aukščiausius standartus.
Jos nepralaidžios ultravioletiniams spinduliams, gali būti tiekiamos su specialiomis šildymo ir ventiliacijos sistemomis,
todėl puikiai tiks naudoti lauke. Naudojantis perduodamais telemetriniais duomenimis, sekamas skysčio kiekis kolonėlėje
ir rengiamos ataskaitos.
Siūlome įsigyti 2 000 l, 3 000 l arba 5 000 l vienasienes „FortisBlue One“ arba dvisienes „FortisBlue Silver“ talpas „AdBlue®“
skysčiui laikyti.

Esant mažesniems kiekiams patogu naudotis mobiliomis 200 l arba 400 l „FortisBlue Box“ talpomis. Tai unikalus gaminys,
skirtas miško, žemės ūkio, statybų sektoriaus technikai, naudojamai dirbant toli nuo stacionarių pildymo taškų. Mobilios
kolonėlės yra aprūpinamos elektra nuo transporto priemonėse esančių akumuliatorių, todėl gali veikti savarankiškai.

Papildoma įranga
„AZO“ perpylimo įranga „Basic“ – perpylimo įranga, skirta vartotojams, taupantiems
savo laiką. Tai efektyvus būdas užpildyti transporto priemonės „AdBlue®“ baką.

„AZO“ perpylimo įranga „Pro“ – aukščiausios kokybės itališka „AdBlue®“ perpylimo
įranga, komplektuojama su unikaliu 3D „AdBlue®“ ltru ir automatiniu pildymo pistoletu
„SB325 Meter“, turinčiu integruotą skaitiklį.

„AZO Gravity Kit“ perpylimo įranga, kurią naudojant „AdBlue®“ skystį iš IBC konteinerio
galima išpumpuoti be siurblio. Ši sistema pagrįsta „AdBlue®“ tekėjimu sava eiga, todėl IBC
konteinerio išpylimo taškas turi būti aukščiau už įpylimo į transporto priemonę tašką.
„AZO Drum“ – rankinis svirtinis siurblys, skirtas „AdBlue®“ (tiekiamam 200 l statinėse)
išpumpuoti.

Asortimente rasite ir skirtingo našumo pistoletų: standartinį, A60, SB32, SB32
Meter bei elektroninį skaitiklį K24 su kalibravimo galimybe.

Įranga dyzelinui

Patogi ir laiko patikrinta įranga

Tai specializuota įranga, skirta dyzelinui laikyti. Asortimente galima rasti ne tik privačios paskirties
kolonėlių, bet ir papildomų talpų, pildymo, perpylimo įrangos, įvairių patogiam jų naudojimui
reikalingų priedų.
Specialaus dizaino išpilstymo sistemomis itin patogu naudotis, o prireikus patarsime ir padėsime
susikomplektuoti kliento poreikius geriausiai atitinkančio dydžio bei rūšies įrangą.
„AZO EQUIPMENT“ prekių galima įsigyti „Gaschemos“ prekybos centruose arba partnerių atstovybėse.

Privačios kolonėlės
„AZO EQUIPMENT“ siūlo privačias kolonėles dyzelinui „FortisTank“. Jos suprojektuotos ir sukurtos
naudojant modernias technologijas bei pagamintos komandos, turinčios ilgametę patirtį šioje srityje.
Visos talpos gaminamos pagal Technikos priežiūros tarnybos (UTD) reikalavimus, todėl garantuojama
įrangos kokybė.
Sustiprinta „FortisTank“ konstrukcija leidžia lengvai transportuoti talpą iš vienos vietos į kitą. Kuras
nepatenka į aplinką, talpa neišsikraipo, o tvirtas vidinis sluoksnis apsaugo nuo mechaninių pažeidimų.
Talpos nerūdija, nepūva, nekoroduoja ir neblunka, o rakinama išdavimo dėžė riboja prieigą asmenims,
neturintiems leidimo.
Siūlome įsigyti 200 l, 400 l, 2 000 l, 3 000 l arba 5 000 l „FortisTank“ talpas dyzelinui laikyti.

Papildoma įranga
„AZO ST Panther 56 K33 A60“ – aukščiausios kokybės itališka
dyzelino perpylimo įranga, komplektuojama su vandens
atskyrimo ltru, automatiniu pildymo pistoletu A60 bei skaitikliu
K33. Ji skirta vartotojams, turintiems nuosavas dyzelino
talpyklas.

„AZO Battery Kit 3000“ – tai unikalus gaminys, skirtas miško,
žemės ūkio, statybų sektoriaus technikai, naudojamai dirbant toli
nuo stacionarių pildymo taškų. Ši dyzelino perpylimo įranga yra
aprūpinama elektra nuo transporto priemonėse esančių
akumuliatorių, todėl gali veikti savarankiškai.
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