
En rubrik här
Eventuell underrubrik här

Stationär Cistern

Smidig, komplett och 
miljösäker cisterntank

Certifiering & godkännande 
• Tillverkad enligt MSBFS 2014:5 standard, samt 

uppfyller kriterium för 12-årig besiktningsintervall 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; 
föreskrifter och allmänna råd om cisterner och 
rörledningar för bl.a. diesel).

• Konstruerad enligt NFS 2003:24 standard (Natur-
vårdsverkets föreskrifter för lagring av bl.a. diesel 
inom svenskt vattenskyddsområde).

När det börjar bli ordentligt med volym på gre-
jerna och det finns ett behov av en stor statio-
när dieseltank är vår helt outstanding. Oavsett 
om det handlar om lagring, hantering eller 
distribution har ni här en smidig, komplett och 
miljösäker cisterntank för er diesel.
Tanken har en mängd smarta egenskaper som 
gör att ni sparar pengar och miljö. Cisterntan-
ken finns i olika storlekar och rymmer
mellan 2 till 40 m3.

Cisterntanken är anpassad för Transport/Åkeri, 
Reservkraft, Truck och Terminalhantering 

OM MPP
Vi är ett familjeägt företag i Fjärås som i över tio år har servat den skandinaviska marknaden  

med innovativa lösningar för bränslehantering.

Vi marknadsför och säljer miljösmarta cisterner och tankar för transport, förvaring och hantering  
av drivmedel och maskinolja. Vi utvecklar också nya lösningar. Både i nära samarbete med våra

kunder och när vi förutser behov på marknaden.



Säker och tryggHållbar för miljön Innovativt ergonomisk
• Gedigen konstruktion och enkel förvaltning 

med besiktningsintervall på 12 år.
• Stor låshuva, trepunktslås och stöldom-

fångsbyglar för servicerum och gångjärn, 
vilket förhindrar att någon kan bräcka upp 
låset, eller kapa och bända av gångjärn och 
dörr.

• Tack vare servicerummet, slanggenom-
föringshålen, så föreligger funktion för låst 
användningsläge vid extern matning utan 
åtkomst till cisternutrustning.

• Solitt väderskydd som gör att pump- och 
tankutrustning skyddas och hålls torr.

• Dubbelmantlad tank-i-tank-konstruktion 
som förhindrar dieselutsläpp och förore-
ningar om innertanken skulle läcka, så tar 
det yttre skalet upp hela 110 % av tankens 
volym. Golvet är också invändigt korrosions-
målad liksom en tredjedel upp på väggarna.

• Servicerum med spilluppsamling som för-
hindrar att pumpar, anslutningar och andra 
tillbehör orsakar dieselföroreningar.

• Lyftöglor och lyftbar botten som gör cister-
nen lätthanterlig och flyttbar med gafflar 
och kran.

• Designsmart konstruktion och fraktan-
passade mått som gör att den kan fraktas 
på vanlig trailer samt ta betydligt mindre 
uppställningsplats i anspråk än vad t.ex. en 
rund cistern skulle göra.

• Extra sug- och returanslutningar plus andra 
bra-att-ha- kopplingar när behovet av exter-
na enheter är stort.

• Integrerat servicerum som gör att ni har 
pump, påfyllning, avluftning, övriga anslut-
ningar och andra förnödenheter på ett och 
samma ställe. Här kan ni också enkelt kom-
ma åt att inspektera, förebygga och åtgärda 
eventuella fel. 

Standardutrustning
• Lyftöglor och lyftbar 

botten
• Servicerum med 

spilluppsamlare

• Slanggenomföringshål • Manhål

• Infällt låsrum

• Fraktanpassade mått, fyrkantigt utförande, 
spilluppsamlingsskal för inner-tank

• Integrerat servicerum 
med hyllplan & dyl.

• Trepunktslås, staguppstärkning samt  
stöldomfångsbyglar för dörr och gångjärn

• Extra sug- och returan-
slutningar

Tankspecifikationer
Art.nr:

Fyllnadsvolym (l)*:

Beteckning:

Längd: (mm)**:

Bredd: (mm)**:

Höjd: (mm)**:

Netto: (kg)***:

Beskrivning:

2-04-1000 2-04-1100 2-04-1300 2-04-16002-04-1200 2-04-15002-04-1400 2-04-1700

*Beräknad volym. **Måttuppgifter är +-80 mm. OBS! Höjd kan vara +> 160 mm. p.g.a. avluftningsanordningar på taket. ***Beräknad vikt

1959 (93 %)

SC200

2979 (93%) 9981 (95 %) 29793 (95 %)

SC300 SC1000 SC3000

4997 (93%) 19837 (95 %)14971 (95 %) 39924 (95 %)

SC500 SC2000SC1500 SC4000

1845 2400 3083 71633470 51633564 9193

1200 1200 2300 23001200 23002300 2300

2102 2106 2690 26902113 26902690 2690

980

Stationär 
Cistern, 2m3

Stationär 
Cistern, 3m3

Stationär 
Cistern, 10m3

Stationär 
Cistern,30m3

Stationär 
Cistern, 5m3

Stationär 
Cistern, 20m3

Stationär 
Cistern, 15m3

Stationär 
Cistern, 40m3

1200 3053 70401600 44263900 10160
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Mörkgrå,  
RAL 7037

Miljöinvallad  
110 %

Ljusgrå,
RAL 7035

MPP Sverige AB
Fjärås Industriväg 17
439 74 Fjärås, Sweden
+46 [0]300-521 930
www.mpp.se

Hör av er till oss!  
Vi hjälper gärna till vid frågor.


