Posnetek odgovarja na vprašanje, zakaj novi avtomobili uporabljajo sredstvo AdBlue ter podaja dodatne
informacije o sredstvu AdBlue za osebna vozila.
Od septembra 2014 je uporaba sredstva AdBlue (ponekod poimenovan tudi Diesel Exhaust Fluid oz. DEF,
ARLA32 in AUS32) v dizelskih motorjih osebnih vozil obvezna. Več o evropski zakonodaji za področje emisij si
lahko preberete na strani GreenChem-a. Promos je zastopnik GreenChem-a za Slovenija. Povezava se nahaja
spodaj:
http://greenchem-adblue.com/?565/euro...
Na tej strani se nahajajo tudi informacije za področji transportnih vozil (tovornjaki, itn.) ter izvencestne
mehanizacije.
Povedano na preprost način: nova vozila morajo biti skladna z evropsko zakonodajo, točneje Euro 6. Le-ta določa
zgornjo mejo škodljivih dušikovih oksidov (NOx) v emisijah vozila. Zmanjšanje je možno doseči le z uporabo
sredstva AdBlue ter t.i. SCR katalizatorja v vašem vozilu; več o tem v posnetku.
V posnetku je tudi obrazloženo, kje preverite ali vaše vozilo uporablja AdBlue ter kje se napolni AdBlue rezervoar
(običajno se nahaja v bližini odprtine za gorivo, vendar je odvisno od vozila do vozila)
Nadalje, podajamo informacije o velikosti vašega AdBlue rezervoarja, kar je pogosto vprašanje s strani lastnikov
osebnih vozil, saj gre za novo in relativno nepoznano tehnologijo.
Kdaj napolnite rezervoar za AdBlue, kako veste kdaj ga je potrebno napolniti? Kako velik je AdBlue rezervoar v
vozilu, ki ga vozite? Ga je potrebno napolniti ob vsakem servisnem intervalu, ali to ni dovolj in ga je potrebno
napolniti tudi vmes? Vse odgovore boste prejeli v posnetku. Uživajte ob gledanju!
AdBlue proizvajalec GreenChem ter AdBlue distributer Promos
Povpraševanja za AdBlue za kmetijsko/gradbeno mehanizacijo lahko naslovite na:
GreenChem Holding B.V.,
P.O.BOX 1101
4801 BC Breda
The Netherlands
Tel.: +31 (0)76 581 27 27
Fax: +31 (0)76 581 25 71
Ali pa nas kontaktirate neposredno:
PROMOS Inženiring d.o.o.
Izletniška ulica 1
SI-1231 Ljubljana - Črnuče
F: 059 141 542
GSM: 041 666 902
http://www.promos-inz.si/
GreenChem je prisoten v veliko državah po vsem svetu. Če bi radi izvedeli več o sredstvu AdBlue in se ne
nahajate v Sloveniji, obiščite:
http://www.greenchem-adblue.com

