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Paliwa stały się obecnie na tyle cennym surowcem, że w centrum zainteresowania
firm transportowych są wszelkie dostępne możliwości, które przyczynią się do jego
racjonalnego wykorzystania. Począwszy od działań logistycznych zmierzających do
określania jak najbardziej ekonomicznych tras, przez różnice cenowe na różnych
europejskich rynkach, aż po zmiany wyposażenia pojazdów, w kontekście
zwiększenia ilości tankowanego paliwa. Wszystko po to, by ograniczyć koszty
własne, nie podnosząc jednocześnie cen świadczonych usług. Jaki wpływ na
ekonomię transportu mają powiększone zbiorniki paliwa? Czy zapewniają
bezpieczeństwo? Na co zwrócić uwagę przy składaniu zamówienia? Na te i wiele
pytań warto poszukać odpowiedzi.

Powiększone zbiorniki paliwa ARHEN, jakość na bazie
doświadczenia
Nieprzerwanie od 1993 roku budujemy swoją pozycję na rynku, zyskując rzeszę
zadowolonych klientów. Doszliśmy do punktu, w którym marka ARHEN kojarzona
jest z takimi potentatami motoryzacyjnymi jak: Iveco, Scania, Man i wiele innych.
Nasze aluminiowe zbiorniki paliwa znaleźć można w pojazdach przemierzających
trasy całej Europy. Szczególną dumą napawa nas certyfikat jakości przyznany przez
Państwowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), który to dokument dołączamy do
każdej wyprodukowanej sztuki, tym bardziej że jest on uznawany na całym obszarze
UE.
Nie oznacza to, iż przestaliśmy się rozwijać. Nasi technicy stale poszukują nowych
inspiracji, zmierzając do znalezienia złotego środka, zbiornika jeszcze
wydajniejszego, trwalszego oraz co najistotniejsze bezpiecznego, niewpływającego
w żaden sposób na parametry jezdne pojazdu, w którym ma być zainstalowany.
Dzięki takiemu podejściu niemal co roku jesteśmy w stanie wzbogacać naszą ofertę
zarówno w zakresie nowych rozwiązań technicznych, jak i większego portfolio
obsługiwanych marek.
Jako producent zbiorników paliwa udzielamy gwarancji na nasze produkty, trwającej
aż dwadzieścia cztery miesiące, oraz służymy wszelką pomocą, dbając o naszych
klientów także po dokonaniu przez nich zakupów.

Powiększony zbiornik paliwa, zastosowanie
Celem jego montażu jest zwiększenie ilości paliwa tankowanego jednorazowo.
Zbiorniki fabryczne są znacznie mniejsze i jak się okazuje, niepraktyczne na
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długich europejskich trasach.
Brak dodatkowych i czasochłonnych przestojów spowodowanych koniecznością
zakupu paliwa w trakcie spedycji znacznie skraca czas niezbędny na zrealizowanie
usługi transportowej, co w znakomitym stopniu przekłada się na wzrost wskaźnika
konkurencyjności.
To nie wszystko. Wspomniane już powyżej szalejące ceny wyrobów przemysłu
naftowego spowodowały, że przedsiębiorcy starają się ograniczać liczbę tankowań
na stacjach droższych na rzecz tych tańszych. Oszczędności wynikające z różnic
cenowych, kursów walut i samych kosztów przewalutowania transakcji sprawiają, że
stopa zwrotu inwestycji w powiększony zbiornik paliwa jest naprawdę bardzo
wysoka.
Podobna idea przyświecała nam w momencie podjęcia wyzwania, jakim było
rozpoczęcie produkcji powiększonych zbiorników paliwa do ogrzewania
postojowego. Dodajmy, iż obecnie udało nam się osiągnąć wynik w postaci aż
trzydziestu czterech litrów pojemności zbiornika do pojazdów Iveco S-WAY.

Powiększony zbiornik paliwa, technologia
W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, trwałość naszych wyrobów, a także
najwyższą jakość, będącą przecież znakiem rozpoznawczym firmy ARHEN,
materiałem wykorzystywanym do produkcji powiększonych zbiorników jest stop
utwardzonego aluminium.

Wybór tego surowca pozwolił nam osiągnąć kilka założeń:
Niska waga zbiornika;
Szczelność;
Odporność na wahania temperatur;
Odporność na korozję;
Trwałość;
Odporność na uszkodzenia mechaniczne;
Wysoka estetyka wykonania.
W efekcie otrzymaliśmy produkt spełniający wszystkie surowe kryteria nałożone
przez instytucje krajowe i europejskie, co skutkowało przyznaniem certyfikatów i
homologacji. Nas jednak cieszy najbardziej uznanie odbiorców naszych wyrobów, co
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znalazło odzwierciedlenie w komentarzach i opiniach dostępnych w sieci
internetowej.
Godnym podkreślenia jest fakt, iż wykonujemy także zbiorniki paliwa na zamówienie
oraz zapewniamy transport.

Powiększony zbiornik paliwa, o czym pamiętać przed
zakupem?
Zbiornik musi spełniać kryteria bezpieczeństwa, powinien też wpłynąć pozytywnie
na ekonomię transportu. Z tych powodów zakup powinien być przemyślany i
poddany weryfikacji.

Kryteria wyboru zbiornika:
Materiał wykonawczy;
Korelacja zbiornika z właściwościami konstrukcyjnymi pojazdu;
Pojemność dostosowana do preferencji klienta;
Gwarancja;
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie zbiornika do użytku na
terenie Unii Europejskiej.
Niemal trzydzieści lat doświadczenia sprawia, że Firma Z.P.H.U. ARHEN Andrzej i
Adam Pawelec jest w stanie podjąć się każdego wyzwania. Z nami przyszłość
rysuje się w znacznie korzystniejszych barwach, mimo trudnej sytuacji
pandemicznej i gospodarczej.
Myślisz o zwiększeniu konkurencyjności swojej firmy transportowej? Chcesz zyskać
nowych kontrahentów? Napisz lub zadzwoń już dziś. Bezpłatnie udzielimy Ci
wszelkich niezbędnych informacji na temat poszukiwanych przez Ciebie zbiorników.
W naszym przypadku wiedza nic nie kosztuje. Warto skorzystać.

3/4
Phoca PDF

Powiększone zbiornik paliwa - gdzie zamówić? o czym pamiętać przed
zakupem?
Utworzono: wtorek, 04, styczeń 2022 15:39 user

artykuł sponsorowany

4/4
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

