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Cisterntanken med
inbrottssäkert servicerum
och utrymme för 27 000 liter diesel

MPP utvecklar, marknadsför och säljer hållbara
cistern- & tanklösningar för transport,
förvaring och hantering av diesel.

Envirobulka Deluxe - Den stationära cisterntanken för alla som tänker stort.
När det börjar bli ordentligt med volym
på grejerna och det finns ett behov
av en stor stationär dieseltank är vår
Envirobulka Deluxe helt outstanding.
Oavsett om det handlar om lagring,
hantering eller distribution har ni här
en smidig, komplett och miljösäker

cisterntank för er diesel.
Envirobulka Deluxe har en mängd
smarta egenskaper som gör att ni
sparar pengar och miljö. Cisterntanken
finns i olika storlekar och rymmer
mellan 2 200-27 000 liter.

VI vänder oss till nordiska företag inom uthyrning,
entreprenad, åkeri, skogbruk och lantbruk som
värdesätter kvalitet, säkerhet och miljö.
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envirobulka deluxe är anpassad för:
Transport/åkeri och jordbruk
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Lyftöglor och lyftbar botten

Fraktanpassade mått

Sl anggenomföringshål

Fraktanpassade mått

Säker och trygg
• Gedigen konstruktion och enkel förvaltning med
besiktningsintervall på 12 år.
• Stor låshuva, trepunktslås och stöldomfångsbyglar för pumpskåp
och gångjärn, vilket förhindrar att någon kan bräcka upp låset,
eller kapa och bända av gångjärn och dörr.
• Låst användningsläge för extern säker matning utan åtkomlig
anslutning eller tankutrustning.
• Solitt väderskydd som gör att pump- och tankutrustning
skyddas och hålls torr.

Hållbar för miljön
• Dubbelmantlad tank-i-tank-konstruktion som förhindrar dieselutsläpp och föroreningar om inner-tanken skulle läcka, så tar det yttre
skalet upp hela 110 % av tankens volym. Golvet är också invändigt korrosionsmålad liksom en tredjedel upp på väggarna.
• Servicerum med spilluppsamling som förhindrar att pumpar,
anslutningar och andra tillbehör orsakar dieselföroreningar.

Integrerat servicerum

Extra sug- och retur anslutningar

innovativt ergonomisk
• Lyftöglor och lyftbar botten som gör cisternen lätthanterlig och flyttbar med gafflar och kran.

Servicerum med spilluppsamling

Manhål

• Designsmarta och fraktanpassade mått som gör att den
kan fraktas på vanliga trailers samt ta betydligt mindre
uppställningsplats i anspråk än vad t ex en rund cistern
skulle göra.
• Extra sug- och returanslutningar plus andra bra-att-hakopplingar när behovet av externa enheter är stort.

Stor l åshuva

• Integrerat servicerum som gör att ni har pump, påfyllning,
avluftning, övriga anslutningar och andra förnödenheter på
ett och samma ställe. Här kan ni också enkelt komma åt att
inspektera, förebygga och åtgärda invändiga fel.
Trepunktsl ås

Specifikationer
Artikelnummer

Liter

Längd

Bredd

Höjd

Netto

Brutto

2-04-0001

2 200

2 250

1 250

1 620

780

2 750

2-04-0120

3 000

3 030

1 200

1 550

895

3 608

korrosIonsMål ad InVändIgt På golVet
saMt 1/3 uPP På Väggarna

2-04-0002

4 500

3 000

1 250

2 000

1 200

5 150

fyrkantIgt utförande

2-04-0003

9 000

2 650

2 300

2 570

2 750

10 850

MobIl tankstatIon

2-04-0004

18 000

4 470

2 300

2 500

4 500

20 700

sPIlluPPsaMlIngsskal

2-04-0005

27 000

6 530

2 300

2 600

5 700

30 000

Standardfärg

Gul - Ral 1028

Grå - Ral 7076

stöldomfångsbygl ar för
pumpskåp och gångjärn

Pumpar &
tillbehör
för envirobulka deluxe
SMÅ pumpautomater:
∙ CUBE 56, 230 V 55 l/min, inbyggt räkneverk
∙ CUBE 72, 230 V 70 l/min, inbyggt räkneverk
∙ CUBE 70 MC 50, 230 V 70 l/min, 50 användare
∙ CUBE 70 MC 120, 230 V 70 l/min, 120 användare

STORA pumpautomater:
∙ Self Service 70 K44 F, 230 V 70 l/min, inbyggt räkneverk
∙ Self Service 100 K44 F, 230 V 90 l/min, inbyggt räkneverk
∙ Self Service 100 K44 F Pulser, 90 l/min (som ovan), pulsgivare
∙ Self Service 70 MC F, 230 V 70 l/min, 80 användare
∙ Self Service 100 MC F, 230 V 90 l/min, 80 användare
∙ Self Service 70 FM, 230 V 70 l/min, 120 användare, kvitto
∙ Self Service 100 FM, 230 V 90 l/min, 120 användare, kvitto

TANKTERMINAL:
∙ LocFuel 3000, 3000 användare & fordon, identifikation
med magnetnyckel
∙ LocSys 2002 , upptill 3000 användare & fordon, identifikation med magnetkort

SLANGVINDOR:
∙ 3/4” med 10 m slang
∙ 3/4” med 14 m slang
∙ 1” med 8 m slang
∙ 1” med 10 m slang
∙ 1” med 20 m slang
Mer teknisk information finns i er pump & tillbehörsbroschyr

