MiniTank

Mobila ovanjords drivmedelsanläggningar
Effektiv och marknadsmässigt attraktiv anläggning för tillhandahållning av drivmedel

MiniTank kan förberedas för valfri pumpmodell, och vald
pump/pump kan placeras antingen en på varje långsida,
eller en i mitten. Båda dessa placeringar erbjuder
dubbelsidig tankning. Vill man ha en enklare lösning går
det också att via en kortare pumpö placera en pump
på tvären mot främre kortsida. Väljer man det större
pumpfundamentet har det måtten 2,6 x 3 meter, vilket
ger gott om plats för kunden att röra sig vid pumpar och
betalningsterminal. Detta skapar också god tillgänglighet
till säkerhetsutrustning såsom brandsläckare och
nödstopp, som alltid är standard i våra anläggningar.

Specifikationer

Vi erbjuder olika lösningar för profilering av anläggningen.
Detta är viktigt för att synas på ett bra sätt, och få
attraktionskraft hos kunderna samtidigt som det ger dom
en trygghet när dom använder anläggningen. Känslan av
kvalitet och tillgänglighet.

• Utrustad med påfyllningsrum bakom låsbar isolerad
ståldörr. Innehåller Ex klassad belysning, spillkar,
droppfria kopplingar mm. Inlastningspumpar finns
som tillval.

MiniTank-anläggningarna kan levereras i varierande
storlekar och cisternvolymer. Allt från 11 m3 volym, till 70
m3 volym. Oberoende av cisternvolym och storlek, så
baseras anläggningarna alltid på samma koncept, och
baskonstruktion. Ett modultänk för optimal flixibilitet.
Hela anläggningen inkluderat cisterner är av egen
produktion. Cisterner tillverkas i Danmark för att
säkerställa den höga kvalitetsnivå som kännetecknar
skandinavisk tillverkning. Till våra anläggningar används
endast erkända kvalitetsprodukter som uppfyller gällande
direktiv och lagkrav.
Alla anläggningar uppfyller kraven på zonindelning för
klassningsfri miljö av elektrisk utrustning. Vi uppfyller
Cisternavisning VIII, 1999/MSBFS, MSB 2014:5. Samt
NFS 2003:8 vid behov.

• Kan levereras för samtliga förekommande bränslen,
utom gas t.ex. Bensin, E85, Diesel, RME, HVO m.fl.
• Rektangulära cisterner för optimal volym på
begränsad yta. Marknadens minsta bottenmått i
förhållande till volymer.
• Kan hantera pumpar för 1-4 produkter, med
möjlighet att ansluta satellitpumpar. Pumpfabrikat
valfritt.

• Utrustad med elrum bakom låsbar isolerad
ståldörr. Innehåller el central, plats för nivåmätning,
modem mm. Kan även lagra städutrustning och
saneringsmedel.
• Väderskydd kan fås som tillval i olika varianter. Alltid
transparanta för att uppfylla behovet av synbarhet
för den som använder anläggningen.
• All belysning av LED-teknik för minimalt underhåll
och låg förbrukning.
• Plats för valfritt betalningssystem och
nivåmätningssystem.
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