
Här behöver man inte köra ut med tankbil för att fylla 
cisternen, utan det är tillräckligt att helt enkelt skifta IBC 
kärlet.

Anläggningen kan anpassas för flera olika behov. 
Alkylatbensin för maskiner och redskap, AdBlue för 
fordon, Spolarvätska för fordon och Metanol för fordon. 
Varje vätska kräver sin egen bestyckning vilket enkelt 
anpassas i samband med tillverkningen av enheten, 
som bygger på en modul som alltid är samma, men som 
komplettera för unika egenskaper. Detta gör enheten 
väldigt kostnadseffektiv.

Låsbar lucka i bakre kortsida till utrymme för tankför-
varingen. Luckan är även möjlig att ansluta till larm som 
tillval.

MID certifierad kröningsbar pump som standard för Al-
kylat, Diesel, RME, HVO eller Metanol, garanterar kvalitet 
och mätnoggrannhet. Finns även möjlighet att ansluta 
MID certifierad dispenser för AdBlue eller Spolarvätska 
där det krävs.

Möjlighet att ansluta pump till extern kortterminal eller 
kassa, för betalning av köp.
Tillverkad i pulverlackerad stålplåt, vilket ger mycket bra 
skydd mot korrosion.

Samtliga ingående delar är noga anpassade för de 
produkter enheten är avsedd att hantera, och endast av 
hög kvalitet. Inga kompromisser görs avseende detta.
IBC Unit är ett nytt smart sätt att hantera mindre voly-
mer för lokal användning.

Den nya lösningen för alternativa drivmedel som underlättar logistiken

IBC
Flexibel lösning för flera produkter

+46 35 710 01 00

info@maltefw.com

www.maltefw.com

Kort om produkten

Inge påfyllning, enklare placering

AdBlue, Metanol, Spolarvätska, Alkylat, RME, 
diesel eller HVO 

Flexibel

Enkel installation 
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IBC
Detaljer

• Pump Petrotec P1000
• Fasadkulör RAL 9006
• Rampkulör RAL 9006
• Låsbar dörr för tankutrymme
• Framvägg brandskydd

• GSM larm
• Nivåmätning
• Kortterminal
• Isolerat och uppvärmt Utrymme
• Brandskyddsförstärkt och isolerad - tak, dörr och sidor 
• Flamskydd för Alkylatbensin
• Pumputrustning för blandad spolarvätska
• Pumputrustning för Metanol
• Fasadkulör
• Rampkulör

Standard

Option

Kommunikation

Dispenser är utrustad med elektronik som kan hantera 
de flesta förekommande protokollen på den nordiska 
marknaden. Vilket medger anslutning till kortterminal 
eller kassasystem. Godkänd för anslutning till Bankkort-
sterminaler.

Lagrings-
enhet

Plattform Dörr

Längd 1550 700

Bredd 1190 650 1090

Höjd 1650 700 1450

Mått och Vikt 


