
Eco Diesel Tankset
Vandaag bestellen, morgen schone 
diesel tanken op eigen terrein
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Totale ontzorging
Geen gedoe meer met jerrycans of jaarlijkse keuringen. Met de Agealube Eco Diesel Tankset 
bent u volledig ontzorgd. Wij plaatsen de Eco Diesel Tankset op een door u aangewezen locatie, 
het enige dat u nodig heeft is een 230V-aansluiting. Wij leveren de Eco Diesel Tankset standaard 
met twee volle vaten 100% hernieuwbare Eco Diesel. Wanneer het eerste vat leeg is belt u ons, 
wij bezorgen binnen 48 uur een nieuw vat en recyclen het gebruikte. Zo zit u nooit meer zonder 
diesel en draagt u bovendien bij aan de circulaire economie. Vandaag besteld, morgen schone 
diesel tanken op eigen terrein!

Agealube
maakt
CO2-neutraal
tanken mogelijk!
U bent druk bezet en altijd voor dag 
en dauw onderweg naar uw klanten. 
Hoe fijn is het dan om uw machines 
op eigen terrein af te tanken voordat 
u vertrekt?

Met de Agealube Eco Diesel Tankset bent 
u altijd verzekerd van schone en duur-
zame Eco Diesel. Eenvoudig, efficiënt en 
net zo vertrouwd als het tankstation bij 
u om de hoek.*
 
*Informeer bij uw vertegenwoordiger  
naar de mogelijkheden.



Ingebouwd opvangsysteem en krachtige pomp
De volledige inhoud van een Agealube vat past in de ingebouwde lekbak van de Eco Diesel Tankset. 
Een vloeistofdichte ondervloer is hierdoor niet nodig of verplicht. De Eco Diesel Tankset is  leverbaar 
met verschillende krachtige pompunits die in capaciteit variëren tussen de 56 en 72 liter per 
minuut. Het brandstofpistool heeft een automatische afslag die overlopen voorkomt. Met een 
slanglengte van 4 meter heeft u altijd voldoende bewegingsvrijheid.

Over de Eco Diesel Tankset
•  Altijd voldoende schone  

Eco Diesel op voorraad
•  Eenvoudig, efficiënt en net  

zo vertrouwd als uw  
tankstation om de hoek

•  Tanken waar en wanneer u maar 
wilt, het enige dat u nodig heeft  
is een 230V stroomaansluiting

• Veilig en schoon door de  
ingebouwde lekbak

• Geen sludge-, water-,  
of bacterievorming

•  Bevoorrading in de Benelux  
binnen 48 uur

• Compact formaat (B x D x H): 
140 x 80 x 200 cm



Agealube - De Vlotkampweg 77 - 6545 AE Nijmegen NL
Tel. +31 (0)24-675 43 61 - Fax +31 (0)24-675 43 68 - www.agealube.com

Voor alle
dieselmotoren
Agealube Eco Diesel voldoet aan de 
hoogste eisen van motorfabrikanten, 
is geschikt voor alle dieselmotoren en 
kan zonder meer gebruikt worden in 
combinatie met gewone diesel.

Agealube Eco Diesel is ook inzetbaar 
als zogenaamde overwinteringsdiesel. 
Ideaal voor machines die alleen in het 
seizoen gebruikt worden of incidenteel, 
zoals noodstroomaggregaten.

• Minder schadelijke stoffen
• Minder geur en rook
•  Geschikt om lange tijd in  

de machine te laten zitten
• Geeft startzekerheid
• Houdt de motor schoon
•  20 of 100% hernieuwbare  

grondstoffen
•  Reduceert CO2-uitstoot  

met 16 of 89%*
*In vergelijk tot gewone diesel

Kijk voor meer informatie over  de 
Agealube Eco Diesels op onze website.
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