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Vår Showtruck er på turné 
23. august til 3. september 2021

Roadshow Endress+Hauser

Products  Solutions Services

Hva kan Endress+Hauser Showtruck tilby deg?

Mer enn 45 m² utstillingsområde hvor vi viser våre 
produkter, tjenester og løsninger.

Benytt anledningen til å se og føle på mer enn 
100 instrumenter, transmittere og målere i alle 
kategorier: flow, trykk, temperatur, nivå, analyse og 
densitet.

Dette er en fin mulighet til å bli kjent med 
prosessinstrumentering og stille spørsmål om 
installasjon og beste praksis av valg av instrumenter 
og utstyr fra oss.

Dato:  
23. august – 3. september

Tid:

Sted:

Kontakt:  
TS/PTh/FBH  
info.no.sc@endress.com



Teknisk beskrivelse Showtrucken

Plass:
Forsikre deg om at Showtruck har nok plass til å kunne 
rotere. Plassen skal ikke blokkere gjennomgangstrafikk 
eller rømningsveier og krever en asfaltert overflate.

Informasjon om lastbilen:
• Totalvekt: 34 tonn
• Optimal parkeringsplass: 18x6 meter  

(for gjeldende målinger se bildet nedenfor)
• Total lengde: 16,5 meter
• Total bredde (med sidepaneler): 4,60 meter
• Høyde: 4 meter

Strømforsyning:
Semitraileren trenger en ekstern strømforsyning på 32 A, 
tilkobling 32 A CEE-plugg, 5-pinners. Strømforsyningen 
skal ikke være lenger unna enn 40 meter (40 meter skjø-
teledning om bord).

Hvis det ikke er noen strømforsyning tilgjengelig, er det 
også en generator ombord som kan brukes i nødstilfeller..

Registreringsnummer:
Trekkvogn: LÖ-DC-860
Semitrailer: LÖ-EH-8600

Planlegger:

• Er det tilstrekkelig stor parkeringsplass tilgjengelig?

• Føreren trenger omtrent en time å montere opp / ned 
kjøretøyet

• Wi-Fi er tilgjengelig i bilen

• Vanntilkobling er ikke nødvendig

• Gi oss beskjed hvis det er spesielle regler

• Trenger sjåføren en sikkerhetsinstruksjon?

• Informer sikkerhetspersonell om konfigurering lastebilen

Covid-19 – vi bryr oss om helsen din
For å få deg til å føle deg trygg i vår Showtruck følger vi 
retningslinjene for hygiene og har tatt følgende tiltak.

• Desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig før du går ombord

• Hold en avstand til andre

• Paviljonger foran Show Truck for  
- Catering 
- Venterom 
- Kommunikasjonsområde

• Showtruck rengjøres før og etter hvert besøk

• Vi sørger for høy luftkvalitet

• Maksimalt 10 personer i bilen samtidig

 
For ytterligere informasjon, kontakt Frank Berg 
Halvorsen, Pål Thorkildsen eller Tore Sandvoll

Desinfeksjons- 
dispensere

Informasjonsdisk

Endress+Hauser AS
Postboks 62
3421 Lierskogen Tlf.: +47 32 85 98 50
Besøksadresse: Dølasletta 4 info.no.sc@endress.com
3408 Tranby www.no.endress.com
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