Flexitank
Mobila ovanjords drivmedels anläggningar

Har du behov och krav på en effektiv och marknadsmässigt attraktiv
anläggning för att kunna tillhandahålla drivmedel till marknaden, så har vi
lösningen.
Flexi-Tank anläggningarna är anpassade och godkända
för klass III produkter, som Diesel, HVO, Tallolja, RME
eller liknande. Vi använder svensk-tillverkade invallade
cylindriska liggande cisterner, med volymerna 5 000
liter eller 8 000 liter.
Om man väljer tillvalet med väderskydd så är den som
tankar skyddad mot väder och vind på ett bra sätt, när
man skall genomföra köpet med sitt kort. Utrymmet är
väl upplyst vilket även skapar trygghet.
Pump och eventuell kortterminal placeras på ett spillkar
som försetts med gallerdurk, vilket är dimensionerat för
att hantera kravet på minimum 150 liter. Karet förhindrar onödigt dropp att hamna på marken. Detta är även
en stor fördel när man t. ex fyller på dunkar. I anslutning
till pump finns även påfyllningsanslutningen för cisternen, och kontakten för överfyllnadsskyddet. I versionen
utan väderskydd sitter påfyllningen i ett låsbart skåp.
Med väderskydd krävs det ett lås på kopplingen.

Anläggningen har ett elskåp med intern el central, och
plats för nivåmätning, larm, modem mm.
Man kan utrusta denna anläggning med pumpar och
kortterminaler av de flesta förekommande fabrikat.
På tanken finns även uttag för tömning av drivmedel,
som tillval, om tanken skall flyttas.
Anläggningen är utrustad med gaffeluttag som tillåter
lyft med truck. Den går även att lyfta med stroppar och
kran, samt har ett lastväxlarchassi för transport av växelflaksfordon. Med andra ord väldigt enkel att flytta.
Anläggningen uppfyller kraven på 12-års besiktningsintervall,
Alla våra Flexi-Tank anläggningar är noggrant miljöanpassade, då de har full invallning av cisterner, samt
spillkar under påfyllning och pump.

Kort om produkten
Plug & Play
Flexibel
Kostnadseffektiv
Flyttbar, Lastbilskrok, Gaffelfäste & Kranfäste
Snabb att tömma
Miljöanpassad
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Flexitank
Mobila ovanjords drivmedels anläggningar

Standard
•
•
•
•
•

Tank + Chassi på växelflak med krok
Pump Petrotec P1000 MID
Standard kulör RAL 7016
CODAB Betalterminal PT4000 MID
Elanslutning 3 Fas handske

Mått och vikt
5 000 L

8000 L

Längd

6.2 m

6.2 m

Bredd

1.84 m

1.84 m

Höjd

2.7 m

2.7 m

Höjd utan väderskydd

2.1 m

2.1 m

Options
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pump av valfritt fabrikat
Betalningsterminal av valfritt fabrikat
Kulör
Väderskydd
Installationskontroll
Nivåmätning
GPS Larm
Dekalering enligt kunds önskemål
GSM Larm

Kommunikation
Dispenser är utrustad med elektronik som kan hantera
de flesta förekommande protokollen på marknaden.
Vilket medger anslutning till kortterminal. Godkänd för
anslutning till Bankkortsterminal
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