ENERGIFABRIKEN PRODUKTBLAD TANKA HEMMA

Tanka på hemmaplan
– Ett smartare sätt att tanka
Med egen tank hemma tjänar du tid och
kilometer. Du betalar för bränslet när vi
fyller cisternen.
Våra uppföljningssystem gör det enkelt att
följa upp förare, fordon och mätarställning.
Med Fillngo får du även automatisk
fakturering på kundnummernivå.
Vi har flera system för uppföljning, vilket du ska välja beror
på dina behov. Du kommer tanka med app, tagg eller kod.
"Top of the line" finns Fillngo, där får du samma
funktionalitet som på en stor mack. Det betyder att andra
företag kan tanka i din cistern och du tjänar pengar på dem. I
Fillngo sker allt automatiskt, ingen administration.
I cisternen finns antingen Neste MY Förnybar Diesel
(HVO100) eller Ecobränsle RME. Drivmedlen minskar CO2utsläppen med 70-90%.

Fördelar
Smidig uppföljning, minimal administration
Uppföljningssystemet är uppkopplad i realtid
Fillngo, automatisk fakturering på kundnivå
Pump med molntjänst, rapporter kan genereras i .csv
.pdf mfl.
Ni sparar tid genom att tanka där ni är. Beräkningar visar
att det kostar mycket i arbetstid och fordonskostnad att
även åka små omvägar till en publik mack.
Automatisk påfyllning. Energifabriken övervakar nivån i
cisternen och fyller på innan det tar slut.
Tankstationen flyttas enkelt om du får ändrade behov.
Du hyr tankstationen från Energifabriken, då ingår:
Mjukvara för administration
Pejl för nivåkontroll och automatisk påfyllning
Uppdaterad cistern enligt senaste regelverket
Besiktning och certifiering
Du betalar för frakt till och från din fastighet och gör anmälan
till kommun och räddningstjänst. Vi hjälper dig.
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Allmän information
Godkänd för klass 3, bränslelagring av
diesel, invallad
Följer Naturvårdsverkets och MSB:s
författningsamlingar
Vikt: ca 3 000 kg tom (10 m3)
Tom cistern flyttas med pallgafflar
Levereras med 20 m elkabel med
stickpropp (230V) som standard

TANKA HEMMA

Specifikationer
Pumpsystem med möjligheter till
uppföljning av tankningar, förare och/eller
fordon, mätarställning
Nivåindikering via fjärravläst pejlsystem
Spilltråg under pump
Belysning ovanför pumpsystemet
Elektriskt överfyllnadsskydd
Droppfri fyllning via Todo-koppling
Anti-hävert ventil på pumpens sugslang

Enkelt att bli fossilfri för ett eller flera företag
Mobil tank – kan flyttas vid behov
Många kan dela på en tank – fördel vid platsbrist
Effektivare logistik ger lägre kostnad
Förnybara och fossilfria drivmedel
Energifabriken erbjuder garanti för de dieselmotorer som inte
har garanti från tillverkaren
Nivåövervakning säkerställer tillgång på bränsle
Respektive entreprenör slipper ordna med egna
bränslebeställningar
Pris från 2900 kr/månad.
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