ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΛΙΩΝ
WAYNE HELIX™

Σχεδιασµένες για εσάς.
Κατασκευασµένες
για όλον τον κόσµο.

Γνωρίστε

την σειρά αντλίων

Μία παγκόσµια πλατφόρµα αντλιών. Πέντε µοντέλα που
ικανοποιούν τις ανάγκες σας. Η σειρά αντλιών Wayne Helix
είναι απεριόριστα παραµετροποιήσιµη, απευθυνόµενη στις
ειδικές ανάγκες των χρηστών και των απαιτήσεων παροχών.

Αντλία καυσίµων
Helix™ 1000
Συµπυκνωµένη απλότητα
Η αντλία Helix 1000 έχει τις μικρότερες διαστάσεις της
σειράς. Εξοπλισμένη με την ίδια πλατφόρμα Wayne και
τις ίδιες βασικές τεχνολογίες της σειράς, η Helix 1000
είναι ιδανική για πελάτες που ζητούν βασικές λειτουργίες,
υψηλή ποιότητα και πιστότητα.

Αντλία καυσίµων
Helix™ 2000
Συµπαγής µονάδα έργου
Εάν εργάζεστε σε περιορισμένο χώρο, η αντλία Helix
2000 δίνει πρακτικότητα και προηγμένες δυνατότητες
σε μια μικρή αντλία, ένα ιδανικό πακέτο για μικρά
πρατήρια που θέλουν την τελευταία τεχνολογία, αλλά
και χρηστικότητα.

Αντλία καυσίµων
Helix™ 4000
Μεγάλη αντλία, µικρό προφίλ
Έχοντας τις μικρότερες διαστάσεις των μοντέλων
H-style η αντλία Helix 4000 προσφέρει λεπτή εικόνα και
μπορεί να φιλοξενήσει έως τρεις μετρητές και έως
τέσσερις μάνικες. Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες
πολλών μοντέλων και διαφόρων παροχών.

Αντλία καυσίµων
Helix™ 5000
Κέντρο ευελιξίας
Η αντλία Helix 5000 απογειώνει την αισθητική και τις
δυνατότητες της αντλίας Helix 4000, έχοντας όμως
μεγαλύτερη ευελιξία και μπορεί να φιλοξενήσει έως
τέσσερις μετρητές και οκτώ μάνικες.

Αντλία καυσίµων
Helix™ 6000
Απόλυτη επεκτασιµότητα
Η αντλία Helix 6000 ενοποιεί όλα τα ακροσωλήνια,
(έχοντας επιλογή διανομής έως πέντε προϊόντα) σε ένα
σασί μεταβλητό που βοηθά να βελτιστοποιείται η
διάσταση για την πλατεία σας. Οι μάνικες, που κρύβονται
εντός του σασί, είναι συγκεντρωμένες στην μία πλευρά
της αντλίας.

Χαρακτηριστικά αντλίων

Αντλία καυσίµων
Helix™ 1000

Αντλία καυσίµων
Helix™ 2000

Αντλία καυσίµων
Helix™ 4000

Αντλία καυσίµων
Helix™ 5000

Αντλία καυσίµων
Helix™ 6000
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Ογκοµετρητής
Wayne iMeter

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

2

4

5

•

•

•

Ογκοµετρητής
Wayne Xflo
Μεγ. Αριθµός
Προϊόντων
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Τύλιξη µάνικας
Preset 12
πλήκτρων
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7ψήφιο display
λίτρων/ποσού
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Απλή ροή
(έως 40 lpm)
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Ταχεία ροή
(έως 70 lpm)
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Υπερταχεία ροή
(έως 120 lpm)
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Σύστηµα ανάκτησης
ατµών

•

•

•

•

•

“ΑΤΡΕΥΣ Ε.Π.Ε.” Αντιπρόσωπος - Αποκλειστικός ∆ιανοµέας Ελλάδας
Αθήνα: Σολωµού 58, Τκ 10682 Τηλ: 210-3803159
Ασπρόπυργος: Πάροδος Κριεζή, Τκ 19300 Τηλ: 210-5579860
Web: www.atreus.gr - email: sales@atreus.gr

