Finncont® Mobil tankstation
För arbetsmaskiner och elverk som ger trygg bränslehantering
med krav på flexibel sug-tankplats där det är möjligt att
transportera den mobila tankstationen med fulla IBC tankar.

Tankstationen med modifierade IBC-behållare ger en möjlig total volym på upp till 12 000 liter, varav
10 000 liter för brandklassade vätskor. Kundspecifika lösningar med hjälp av moduler – volymen kan
delas upp mellan flera distributionsprodukter: diesel, eldningsolja, AdBlue eller bensin.

LAGRING OCH ANVÄNDING PÅ
GODKÄNT SÄTT
•
•
•
•

IBC-behållare med dubbla mantlar för tankstationer.
Det fria golvutrymmet är försett med uppsamlingskärl och galler.
Trygg förvaring på arbetsplatsen.
Invändig belysning med rörelsedetektor.

EFFEKTIV TRANSPORT, 			
FÖRFLYTTNING OCH HANTERING
•
•
•
•
•

Tankstationen omfattar IBC-behållare om 3 000 liter.
Transport på landsväg som ADR-styckegodstransport.
Lyft sker uppifrån och nedifrån.
Enheten kan utrustas med spår för utbytbara pallar
och lastkrokar.
Egenvikten för tre IBC-behållare uppgår till 		
cirka 5 800 kg.

MER INFORMATION
finncontab@finncont.com
www.finncont.se

Finncont® DPU-tankstation

TANKNING OCH AGGREGATDRIFT

1.

1. Tankningsutrustningen *DPR: i tankskåpet finns
en slangvinda, automatpistol och volymmätare.
Tankningstiden kan fastställas med ett tidsrelä.
Som tilläggsutrustning kan tankningssystem 		
utrustas med magnetnycklar för upp till 120 		
användare eller PIN-koder, detta ger möjlighet
att aktivera maskin- eller användarspecifik 		
uppföljning av bränsleförbrukning.
2. Aggregatdrift; Finncont **DPU – styrsystemet
styr sug-/ returflöde och tömmer behållarna i tur
och ordning eller samtida tömning. Styrsystem
ger även larm för eventuella felsituationer. 		
Som tilläggsutrustning finns bränslenivå larm
som skickas via mobilsignal.

2.

MOBILITETS MODULER
•
•
•

IBC-behållare för AdBlue.
IBC-behållare för spillolja.
Skåp för verktygs förvaring.

*DPR = TANKNING
**DPU = AGGREGAT OCH TANKNING

EXEMPELLÖSNINGAR

DPR-10000 ADBLUE-MODUL
•
•
•

9 000 liter bränsle.
Tankningsutrustning.
Isolerat och uppvärmt utrymme för 1 000 l AdBlue IBC-behållare
med egen tankningspunkt.

DPU-10000 MODUL FÖR SPILLOLJA
•
•
•
•

9 000 liter bränsle.
Aggregatdrift, styrning av sug- och återflöde.
Tankningsutrustning.
Finncont® WOFE-1000 IBC-behållare för spillolja (stål).

DPU-9000 MED FÖRVARINGSUTRYMME
•
•
•
•

MER INFORMATION
finncontab@finncont.com
www.finncont.se

9 000 liter bränsle.
Aggregatdrift, styrning av sug- och återflöde.
Tankningsutrustning.
Serviceutrymme eller förvaringsskåp för arbetsplatsens verktyg.

