ENERGIFABRIKEN PRODUKTBLAD MOBIL TANKSTATION FÖR BYGGPROJEKT

Tanka fossilfritt
– mobil tankstation för byggprojekt
Med Energifabrikens smarta mobila tankanläggning
för fossilfritt bränsle kan flera entreprenörer/under
entreprenörer dela på entank och bränslelogistiken i
ett byggprojekt förenklas.
Tankningarna utförs enkelt med en digital applikation (app), som
även administrerar de olika användarna. I appen kan du enkelt
ange vilket fordon det är som tankas, och av vilken användare.
Fakturering sker automatiskt. Bränsleprisavtal tecknas med varje
enskild fakturamottagare.

Cisternen är mobil, och kan därmed relativt enkelt flyttas vid behov
(den flyttas med hjälp av kranbil och behöver tömmas på bränsle
innan flytt). Energifabriken hjälper till vid frågor om godkända
fordon, samt erbjuder fordonsgaranti för Neste MY förnybar
diesel vid behov. Energifabriken tillhandahåller support, både vid
uppstart och löpande användning.

Tankstorlek: från 10m3
Energifabriken ansvarar för leverans av tanken, drift/underhåll
samt att tanken uppfyller alla säkerhetskrav. Bränslenivån avläses
med hjälp av en uppkopplad pejl och Energifabriken ansvarar för
att det alltid finns tillgång till fossilfritt bränsle.

Energifabriken AB │ Gjuterigatan 1D, 582 73 Linköping │ E-post: info@energifabriken.se │ Telefon: 0142 414 55 │ www.energifabriken.se

ENERGIFABRIKEN PRODUKTBLAD MOBIL TANKSTATION FÖR BYGGPROJEKT

Allmän information

Specifikationer

•
•
•
•

• 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

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
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ENKLARE ATT BLI FOSSILFRI
I PROJEKT MED MÅNGA AKTÖRER
•

Mobil tank – kan flyttas vid behov och anpassas
till bygglogistiken

•

Många kan dela på en tank – fördel vid platsbrist

•

Effektivare logistik ger lägre utkörningskostnad

•

Neste MY förnybar diesel (HVO100) fungerar i alla
dieselfordon/motorer,

•

Energifabriken erbjuder fordonsgaranti för de
maskiner som inte är godkända

•

Nivåövervakning säkerställer tillgång på bränsle

•

Respektive entreprenör slipper ordna med egna
bränslebeställningar
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