
VERA Filtertralle for diesel 
Bruksanvisning 



VERA Filtertralle står på hjul og er enkel å flytte, i tillegg til å ha støttebøyle som gir stabil oppstilling. 
Ved hjelp av sugeslange, pumpe, fylleslange og automatisk fyllepistol kan diesel filtreres gjennom de 
to filtrene på vognen: 

- Water Captor 150 er et kombinasjonsfilter med vannabsorbsjon og 30 mikron nominell
partikkelfiltrering. Dette filteret står som forfilter og er et hvitt spin-on filter.

- Clear Captor er et rent partikkelfilter med karakteristikk 5 mikron nominelt. Filteret står som 
etterfiltrering og er en filterinnsats inne i et transparent filterhus.

OBS! Pass på å holde filtertrallen ren og tørr. Gjør rent og tørk opp hvis det finnes søl, og husk at filler 
med diesel behandles som brannfarlig avfall. 

Slik bruker du VERA Filtertralle: 

1. Løft filtertrallen ut av kassen og rull ut sugeslange (transparent), fylleslange (sort) og elektrisk 
kabel. 

2. Over en bøtte eller tanken du skal rense: 
Åpne sugeledningens bunnventil ved å vri silristen mot venstre slik at indikatoren på
bunnventilen viser grønn farge. Plassér deretter sugeledningen i dieselen du ønsker å rense eller 
kvalitetssikre:

3. OBS! Bytt begge filtre til nye filterinnsatser, de som er montert på vognen ved utleie er brukte.

4. Plassér automatpistolen der du ønsker å fylle ren diesel til, og kabelen kobles til strømkilde, 12
eller 230 volt avhengig av trallens spesifikasjon.

5. Hvis fyllepistol er mer enn 2 meter høyere enn bunnventil, må slanger fylles med diesel før 
pumpen startes:

a. Heis bunnventilen opp mot dieselens overflate og senk fyllepistolen tilsvarende. Ved å 
pumpe til en bøtte kan du nå fylle slangene med diesel før du plasserer sugeslangens 
bunnventil og den automatiske fyllepistolen dit du vil.

6. OBS! Å tørrkjøre pumpen må ikke gjøres lenger enn 1 minutt!

Hvis du ikke får diesel ut av fyllepistolen er enten løftehøyden for stor, bunnventilen stengt eller 
pumpen suger falsk luft. 



Slik kan filtertrallen typisk plasseres og installeres for bruk: 

1. Filtertrallen med betjeningspanel

2. Transparent sugeslange med åpen bunnventil plassert i tank det suges fra

3. Fylleslange med automatisk fyllepistol plassert i tank det skal fylles til

4. Kabel tilkoblet strømkilde

VIKTIG! 

1. Hvis pumpen går tungt er filtre tette og må byttes. Skift filter for å unngå pumpehavari.

2. Bruk kun originale filtre kjøpt av Vera Tank.

3. Ikke tørrkjør pumpen eller kjør den lenger enn 30 minutter av gangen.

4. Sørg for at du har satt deg inn i filtertrallens manual i tillegg til denne hurtigguiden før du 
betjener vognen. Manual kan oversendes ved henvendelse til post@veratank.no
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