ENERGIFABRIKEN PRODUKTBLAD

MINIMACK

Minimack
– en egen mack hemma
Med Energifabrikens Minimack för
fossilfritt bränsle kan alla som har
Energifabrikens tankkort tanka. Det blir
samma funktion som på våra publika
tankstationer. Men vi gör den inte publik.
Tankningarna utförs med Energifabrikens tankort som även
fungerar på våra publika mackar. Du kan ange vilket fordon
det är som tankas och mätarställning. Obegränsat antal
kundnummer. Fakturering sker automatiskt var 14:e dag, alla
tankningar inom Energifabrikens när kommer på en faktura.
Energifabriken ansvarar för drift och underhåll samt att det
alltid finns fossilfritt bränsle.

Fördelar
Sparar tid och kilometer.
Ökar effektiviteten, använd tid som annars gått till spillo.
Effektiv administration, samlingsfaktura och specifikation
per kort, fordon och användare.
Ni sparar tid då ni slipper lägga tid på att beställa bränsle
(och riskera att gå tomma under intensiva faser i
projektet)
Serviceavtal, besiktningar och nivåövervakning är
inkluderat.
Energifabriken hjälper till vid frågor om godkända fordon,
samt erbjuder fordonsgaranti för Neste MY förnybar diesel
och Ecobränsle RME. Energifabriken tillhandahåller support,
både vid uppstart och löpande användning. Varje år får ni en
miljörapport som visar de minskade CO2-utsläppen.
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ENERGIFABRIKEN PRODUKTBLAD MINIMACK

Allmän information

Specifikationer

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

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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Enklare att bli fossilfri i projekt med många aktörer
Hyra: Prisexempel 15 m3 3900 kr/månad, fler storlekar finns.
Leveranstid: 3 månader
Avtalstid: 24 månader, sedan 6 månader löpande
Frakt: Betalas av köpare
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