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Informationsteknologiløsninger

Emicon Systems 

Leverandør af filtersystemer 

gennem mere end 15 år til  

- On-Road 

- Off-road 

- Gensets  

Over 1.000 systemer er 

installeret  til miljøzoner og 

opfyldelse af miljøkrav, f.eks. 

London Low Emission Zone.  

 

Fremstillet af silicium karbid 

og baseret på velprøvede og 

patenterede teknologier 
 
 

EmiFlex Part ikel f i l ter  

Modulær totalløsning med 

optimal tilpasning til ethvert 

køretøj – både on- og off-road  

 

 

EmiFi t  Part ikel f i l ter  

Plug and Drive systemer – 

nem og hurtig montering 

 

 

Kontakt  os  

Emicon Systems 

V. Kolbyesvej 13 

DK-4930 Maribo 

 

www.emicon-systems.dk 

Info@emisys.dk 

Tel. 3699 2892 

 

 

Bedre

uden tvivl sprede sig også til andre byområder. 

 

En ren udstødning er 

hvilket giver 

ikke at kunne sættes ind på visse projekter. 

 

Med eftermontering (retrofit

kan disse maskiner nu opgraderes på en økonomisk, praktisk og fremtidssikret måde. 

 

Ring og få et skarpt

 

 

Nyhed 

EMICON SYSTEMS tilbyder nu SCR 

katalysatorer og styringssystemer til 

reduktion af NOx udledningen fra både 

on- og off

 

Med systemerne 

Euro 6, Stage IV

Specialtilbud

Nyhedsbrev 

Informationsteknologiløsninger

edre arbejdsmiljø - større konkurrenceevne

Udstødningen fra dieselmotorer indeholder

farlige gasser og partikler

dårligt arbejdsmiljø

bidrager til luftforureningen. 

 

Derfor skærper bystyret i 

kravene til byggepladsernes arbejdsmaskiner

ud over lovgivningens krav

tvivl sprede sig også til andre byområder.  

n ren udstødning er derfor et vigtigt miljømæssigt og økonomisk salgsargument

giver store udfordringer for operatører af ældre maskiner, som 

ikke at kunne sættes ind på visse projekter.  

Med eftermontering (retrofit) af et partikelfilter eller katalysator fra EMICON SYSTEMS 

kan disse maskiner nu opgraderes på en økonomisk, praktisk og fremtidssikret måde. 

Ring og få et skarpt tilbud på opgradering af dine maskiner.

Nyhed – NOx reduktion 

EMICON SYSTEMS tilbyder nu SCR 

katalysatorer og styringssystemer til 

reduktion af NOx udledningen fra både 

og off-road køretøjer og maskiner.  

ystemerne opnås opfyldelse af 

, Stage IV og Tier 4 (USA).   

Specialtilbud 

Nyhedsbrev – januar 2014

 

 

 

Fra 
kr. 182.00 

pr. liter 

Emicon Systems tilbyder 

Pirellis Fuel Borne Catalyst additiv:
 
Satacen® 315 fra kr. 182,00 pr. liter (ved køb af 

10x5 liter dunke) 
 
Kontakt os for at høre 

Informationsteknologiløsninger 

større konkurrenceevne 

Udstødningen fra dieselmotorer indeholder 

og partikler, som medvirker til 

dårligt arbejdsmiljø, påvirker sundheden og 

bidrager til luftforureningen.  

bystyret i Berlin og London nu 

kravene til byggepladsernes arbejdsmaskiner 

lovgivningens krav, og den udvikling vil  

miljømæssigt og økonomisk salgsargument, 

af ældre maskiner, som kan risikere 

) af et partikelfilter eller katalysator fra EMICON SYSTEMS 

kan disse maskiner nu opgraderes på en økonomisk, praktisk og fremtidssikret måde.  

opgradering af dine maskiner. 

 
 

januar 2014 

tilbyder et godt alternativ til 

Pirellis Fuel Borne Catalyst additiv: 

fra kr. 182,00 pr. liter (ved køb af 

Kontakt os for at høre nærmere. 


