
ENERGIFABRIKEN TANK HJEMME 

Tank hjemme
– Fillngo er en smartere måte å tanke på

Du tanker med Energifabrikens egen app og kan få oppfølging
på person, kjøretøy og kjørelengde. I Fillngo går alt
automatisk, ingen administrasjon.
I tanken kan du ha Neste MY fornybar diesel (HVO100) eller
RME100. Drivstoffene minsker CO2 utslippene med 70-90%.

Med egen bulktank hjemme tjener du tid og
kilometer. Den har et avansert
oppfølgingssystem, det samme som på en
vanlig bensinstasjon.
Om du har flere selskaper kan hvert selskap
få sin egen faktura. Om du vil kan du invitere
din nabo til å tanke også. Han får en egen
faktura, og du får en provisjon.
  

Smidig oppfølging, minimal administrasjon
Oppfølgingssystemet er tilkoblet i nåtid
Automatisk fakturering på kundenivå
Du sparer tid ved å tanke der du er. Beregninger viser at
det koster mye i arbeidstid og kjøretøykostnad ved å
reise omveier for å tanke på en vanlig bensinstasjon.
Automatisk påfylling. Energifabriken overvåker nivået i
tanken og har ansvar for at det er tilgjengelig produkt på
tanken.

Software for administrasjon
Peil for nivåkontroll og automatisk påfylling
Oppdatert tank etter det nyeste regelverket
Inspeksjon og sertifisering

Fordeler

 
Tankstasjonen fra Energifabriken, her inngår:

Du betaler for frakt av tank til og fra din tomt. Tankstørrelser
under 10m3 inngår ikke tankforskriften, men vi anbefaler å ta
kontakt med kommunen for en registrering av oppsett på en
spesifikk adresse. Dersom kommunen krever en søknad, kan
vi hjelpe med dette
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Godkjent for HVO100, RME100
Vekt: tom tank ca 600 kg tom (9 m3)    
Tom tank flyttes med kran
Leveres med 20 m strømkabel med
stikkontakt (230V) som standard

Du betaler for frakt av tank til og fra din tomt.
Tankstørrelser under 10m3 inngår ikke
tankforskriften, men vi anbefaler å ta kontakt
med kommunen for en registrering av oppsett
på en spesifikk adresse. Dersom kommunen
krever en søknad, kan vi hjelpe med dette. 

Pumpesystem med muligheter for
oppfølging av tankinger, fører og/eller
kjøretøy, kjørelengde
Nivåindikering via fjern avlest peilesystem
Spillbrett under pumpe
Belysning over pumpesystem
Elektrisk overfyllingsbeskyttelse
Dryppfri tanking via Todo kobling
Anti-hevert ventil på pumpens sugeslange

Mobil tank – kan flyttes ved behov
Mange kan dele på en tank – fordel ved liten plass
Mer effektiv logistikk gir lavere kostnader
Fornybare og fossilfrie kjøretøy
Nivåovervåking sikrer tilgang på drivstoff
Respektive entreprenør slipper å ordne med egne drivstoff
bestillinger
Pris 9 m3 2900 kr/måned, 20 m3 5300 kr/måned

 For mer info se fillngo.se
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Enkelt å bli fossilfri for et eller flere selskaper
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