
En rubrik här
Eventuell underrubrik här

Tank på Hjul
- Smidig, Funktionell & Smart Hjultank

Den portabla & smarta 
tanken för diesel!
Med vår dieseltank på hjul, kan ni transporte-
ra bränsle både smidigt och säkert. 
Dieseltanken gör det möjligt för er att trans-
portera bränsle, upp till 250 liter, direkt ut till 
arbetsplatsen. Tanken är smart utrustad med 
svängbara hjul, vilket gör transporten och han-
teringen riktigt smidig. Dieseltankens smala 
konstruktion, gör att man även kan ta sig ige-
nom mindre passager och ytor. En praktiskt och 
portabel dieseltank som passar alla typer av 
arbetsplatser, där hantering av diesel behövs. 

Tank på hjul är anpassad för:  
Byggarbetsplats och reservkraf-
taggregat

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).

UN / ADR-GODKÄND

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.



Små detaljer – 
som gör skillnad

En transportabel 
bränsletank med 
enkel hantering

Smarta funktioner 
som bidrar till en 
bättre arbetsvardagVi har valt material med omsorg, så att tanken 

skall vara ett smidigt och hållbart hjälpmedel 
för dig. Innertanken är av lättviktigt material 
i aluminium. På så vis kan vi garantera att 
vikten är optimerad. En annan minst lika viktig 
fördel är att bränslet i tanken förblir rent och 
rostfritt, eftersom att aluminiumet gör att 
korrosionsbildning inte kan uppstå. 
Den här dieseltanken är också utrustad med 
smarta funktioner, så som kryssbockad 
skyddslucka för vattenavrinning och skum-
fyllda hjul för säkerhet och punkteringsskydd. 
Även en hållare för pistolhandtag finns. 

Vår dieseltank är lätt att transportera och 
förflytta. Tack vare de svängbara gummihjulen 
och de båda handtagen på tankens kortsi-
dor, är det enkelt att ta med sig och förflytta 
tanken. De kraftfulla gummihjulen med 
låsfunktion är noggrant utvalda, för en enklare 
hantering även på ojämnt underlag. 
Vi vet att alla arbetsplatser ser olika ut och 
kräver olika förutsättningar. Därför är vår 
dieseltank utformad på ett sätt som gör att  
ni kan använda den på flera olika typer av 
arbetsplatser och underlag.

Vi har tänkt på detaljerna. Konstruktionen har 
en nätt design, inte bredare än 76 cm, vilket 
gör att den tar sig förbi smala passager, får 
plats i hissar och andra begränsade ytor. På så 
vis får ni med er dieseltanken även till de plat-
ser ni inte kanske trodde var möjligt tidigare. 
Den låsbara tankluckan i kombination med 
slanggenomföringshål, bidrar till en säker och 
lättare hantering vid bränslematning  
mot externa enheter och aggregat.

Tankspecifikationer
Art.nr:

Fyllnadsvolym, 91% (l)*:

Beteckning:

Längd: (mm)**:

Bredd: (mm)**:

Höjd: (mm)**:

Netto: (kg)***:

Beskrivning:

2-01-0610

Tillval
Transporttank på hjul Art.nr:
• Pumppaket Manuell för Tank på Hjul* 2-05-0064

Standardutrustning
• 360° svängbara skum-

fyllda gummihjul med 
låsfunktion.

*Paket innehåller: 
Manuellt tankningsmunstycke,  
4 meter tankningsslang 1”.

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

• Gaffelfickor från båda  
långsidor.

• Hasp för tanklucka.

• Tanklucka med 
handtag och hänglås-
funktion.
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Tank På Hjul, 250 L

• Handtagsstag med 
lyftöglor och lastsäk-
ringsfästen, på båda 
kortsidor.

• Två par ¼” sug- & returaslutningar med 60° kontätning 
(inkl. kulventil & backventil), överfyllnadsskydd, ¾” kulventil 
matningsanslutning, 2” tankbilskoppling, 2” avluftning med 
inbyggd övertrycks- & vakuumventil & 2” analog nivåmätare.
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MPP Sverige AB
Fjärås Industriväg 17
439 74 Fjärås, Sweden
+46 [0]300-521 930
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Hör av er till oss!  
Vi hjälper gärna till vid frågor.


