
En rubrik här
Eventuell underrubrik här

Pickuptank
Aluminium
Andrahandsvärd, ekonomisk, 
funktionssmart & lättviktare

Liten och säker 
dieselförvaring
SMART, PRAKTISK, STARK.
Vår pickuptank i aluminium för hantering av 
diesel, kan du känna dig trygg med. Trots sin 
storlek bidrar den smarta konstruktionen till 
att den är både smidig och trygg att hantera.

Pickuptank aluminium är anpassad för: 
Skogsbruk, anläggning/entreprenad och demolering

UN / ADR-GODKÄND

Certifiering & godkännande 
• Produkten är certifierad som en IBC (Intermediate 

Bulk Container) förpackning, i överensstämmelse 
med följande regelverk och rekommendationer: 
UN godkänd (FN:s rekommendationer för transport 
av bl.a. diesel) 
ADR godkänd (Europeiskt regelverk berörande inter-
nationell vägtransport av bl.a. diesel) 
RID godkänd (Internationella regler för tranport av 
bl.a. diesel på järnväg) 
IMDG godkänd (kod för internationell sjöfart av bl.a. 
diesel).

OM MPP
Vi är ett familjeägt företag i Fjärås som i över tio år har servat den skandinaviska marknaden  

med innovativa lösningar för bränslehantering.

Vi marknadsför och säljer miljösmarta cisterner och tankar för transport, förvaring och hantering  
av drivmedel och maskinolja. Vi utvecklar också nya lösningar. Både i nära samarbete med våra

kunder och när vi förutser behov på marknaden.



Tankspecifikationer
Art.nr:

Volym, 96% (l)*:

Beteckning:

Längd: (mm)**:

Bredd: (mm)**:

Höjd: (mm)**:

Netto: (kg)***:

Beskrivning:

2-01-0510 2-01-0520 2-01-0530

Smart och flexibel 
hantering

Lätt att hantera - även på 
begränsade ytor

Inget bäst före datum att 
bekymra sig över

Att våra produkter skall vara säkra är för oss 
prio ett, men det är minst lika viktigt för oss att 
de är lika lätta att hantera. Aluminiumtanken 
har därför försetts med fyra praktiska handtag 
på samtliga sidor runt om, för en säkrare lyft 
och enkel lastsäkring. Det lättviktiga materi-
alet som tanken består av, gör stor skillnad i 
vikt på lastbilens flak. Något som på sikt också 
bidrar till mindre slitage på ert fordon. Hante-
ring av den tomma tanken blir också mycket 
enkel. Tanken är försedd med våra innovativa 
skyddsmedar med tillhörande montagefästen, 
som ger möjlighet till en permanent lastsäk-
ring på fordonets flak om det behövs.

Vår aluminiumtank är genomtänkt för att 
underlätta arbetet för er. Den är otroligt 
smidig att hantera, genom den frontmonterade 
pumpen som man når direkt från pickupflakets 
långsida. Konstruktionen är byggd på höjden, 
istället för på bredden som många andra tan-
kar är, för att istället ge mer utrymme till övrig 
last på ert flak.
Hållaren till tankningsslangen och handtaget, 
kan placeras för att passa era behov, då topp-
sargen på tanken är försedd med montagefäs-
ten runt om hela aluminiumtanken. 

IBC-tankar i plast som är UN/ADR-certifiera-
de, har en tidsbegränsning på certifikatet upp 
till fem år. Eftersom att vår tank är helt byggd 
i aluminium, så föreligger inte detta bäst före 
datum med certifieringen. Materialet i tanken 
är dessutom underhållsfritt och börjar inte att 
rosta, vilket gör att bränslet förblir rent under 
hela förvaringen.

Tillval
Pickuptank Aluminium: Art.nr:
• Pumppaket 12 V för Pickuptank Aluminium, 36 L/min* 2-05-0510
• Pumppaket 24/12 V för Pickuptank Aluminium, 39/22 L/min* 2-05-0520

Standardutrustning
• Lyft- & lastssäkringfäs-

ten på alla 4 sidor.

*Paket inkl. automatiskt tankningsmunstycke, 
4 m tankningsslang, 4 m sladd med batteriklämmor, 
1 st. höger- resp. vänsterhängd hållare för dieselhandtag, 
1 st. hållare för tankningsslang och bult och låsningsmuttrar.

*Beräknad volym. **Måttuppgifter är +-10 mm. 
***Beräknad vikt komplett utrustad med monterad pumputrustning.

• Skyddsfötter med mon-
tagefästen för flak.

• Monterad kulventil och 
slangnippel 3/4” mat-
ningsanslutning.

• 2” analog nivåmätare, 2” 
tanklock, 2” övertrycks- / 
vakuumventil.
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Aluminium 150L
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• Toppsarg med montage-
fästen för tankningsslang  
respektive dieselhand-
taghållare.
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Ljusgrå
RAL 7035

Aluminium

MPP Sverige AB
Fjärås Industriväg 17
439 74 Fjärås, Sweden
+46 [0]300-521 930
www.mpp.se

Hör av er till oss!  
Vi hjälper gärna till vid frågor.


