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ENERGIFABRIKEN PRODUKTBLAD  TANKA PÅ HEMMAPLAN

Med Energifabrikens smarta lösning för tankningar på 
hemmaplan har du alltid nära till påfyllning av fossilfritt 
bränsle. Genom att hyra en tankanläggning av oss på 
Energifabriken slipper du att tänka på:

• Ansvarsfrågor & besiktningar
• Bygglov & tillstånd
• Reparation & underhåll av anläggningen
• Nivåövervakning & påfyllnadsintervall
• Investeringskostnader och eventuella förändringar i 

verksamheten

Vi hjälper dig att följa rådande lagar och regler och du är skyddad 
från ansvar om bränslet läcker ut. Att placera en tankaläggning 
på hemmaplan minimerar användningen av värdefull 
chaufförstid och du slipper själv åka omvägar för att tanka. 

Att ha en bränsletank direkt på hemmaplan är en 
flexibel lösning. Du kan alltid anpassa upplägget när din 
verksamhet förändras och du slipper investera i en egen, 
ofta dyr tankanläggning. Energifabriken sköter besiktningar, 
försäkringar och vi har också inkluderat ett serviceavtal för 
cistern, pump, administrationssystem och nivåövervakning. 

Tanken har en uppkopplad pejl så att vi på Energifabriken kan 
ha koll på nivån i tanken och säkerställa att du alltid har bränsle 
hemma.

PRISEXEMPEL:  10 m3 hemmatank med avancerat 
pumpsystem och uppkopplad pejl: 2 300 kr/månad.

Tanka på hemmaplan
Enkelt, rationellt och flexibelt.
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ENERGIFABRIKEN PRODUKTBLAD  TANKA PÅ HEMMAPLAN

HYRA: 2 300 kr/månad under förutsättning att 
bränsle i överenskommen mängd köps av 
Energifabriken. I hyresavgiften ingår även 
serviceavtal där Energifabriken ansvarar 
för funktionen av tankanläggningen.

TILLVAL: Pumpsystemets egna tagg-nycklar,  
150 kr per tagg.

LEVERANSTID: 8 veckor.

FRAKT: Frakt av cistern betalas av köparen.

Allmän information Specifikationer

• Godkänd för bränslelagring, invallad
• Följer NFS 2003:24
• Vikt: ca 3 000 kg tom     
• Tom cistern flyttas medelst lyftkran eller 

pallgafflar
• Levereras med 20 m elkabel med stickpropp 

(230V) som standard  

 

• Pumpsystem med möjligheter till uppföljning 
av tankningar, förare och/eller fordon 

• Nivåindikering via fjärravläst pejlsystem 
• Spilltråg under pump
• Belysning ovanför pumpsystemet
• Elektriskt överfyllnadsskydd
• Droppfri fyllning via Todo-koppling
• Anti-hävert ventil på pumpens sugslang
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