
PTA20-FL
När lätthet väger tungt!

Smart transport och 
förvaring av bränsle
Vår flaklockstank i aluminium är en säker, 
smidig hjälpreda på arbetsplatsen. Tanken är 
lågbyggd vilket gör att den passar de flesta 
pickupper med flaklock eller jalusi . Det lätta 
materialet gör stor skillnad på till exempel 
ditt flak, med minskat slitage på ditt fordon 
och mer plats över till annan utrustning.
Pickuptank aluminium är anpassad för: 

• Anläggningsentreprenad
• Skogsentreprenad
• Åkeri

Certifieringar & godkännanden
Produkten är godkänd och certifierad som en IBC-container 
(IBC = Intermediate Bulk Container), i överensstämmelse 
med följande regelverk och rekommendationer:

UN (FN:s rekommendationer för transport av bl.a. diesel)

ADR (europeiskt regelverk för internationell vägtransport av bl.a. diesel)

RID (internationella regler för transport av bl.a. diesel på järnväg)

IMDG (kod för internationell sjöfart av bl.a. diesel)

PEFC (PEFC är ett system för certifiering av miljövänligt skogsbruk)

OM MPP
MPP är ett familjeägt företag i västsvenska Fjärås, och har funnits på den skandinaviska marknaden sedan 2004. 

Vi utvecklar och säljer hållbara bränsletankar, dieselcisterner och drivmedelsanläggningar, för säker förvaring, hantering och transport av drivmedel. Vi vänder oss 
i första hand till företag inom uthyrning, entreprenad, åkeri, skogsbruk och lantbruk som, precis som vi, har höga ambitioner vad gäller kvalitet, säkerhet och miljö.

Vårt varumärkeslöfte är: Bränslehantering på ett säkert och smidigt sätt.



Portabel och flexibel, för 
enkel hantering

Smart konstruktion som 
sparar plats

En mönsterskyddad IBC-
tank utan utgångsdatum

Pickuptankens smarta konstruktion gör den 
till en säker, smidig och lätthanterlig flaktank. 
De fyra handtagen underlättar lyft, och det 
lätta materialet gör stor skillnad i vikt på till 
exempel pickupflaket; något som i sin tur 
minskar slitaget på ditt fordon. Tanken är även 
försedd med våra innovativa skyddsmedar, med 
tillhörande montagefästen, som ger möjlighet 
till en permanent lastsäkring på flaket.

Tanken är lågbyggd vilket gör att den passar 
pickupper med flaklock eller jalusi. Pumpen 
är frontmonterad för lättare åtkomst, 
medan hållarna till tankningsslangen 
och dieselhandtaget kan placeras där det 
passar dig bäst. Toppsargen är försedd med 
montagefästen längs tanken alla sidor.

UN-/ADR-certifierade IBC-tankar av plast har 
en certifikatstidsbegränsning på upp till fem år. 
Eftersom vår flaktank är byggd helt i aluminium 
föreligger inget sådant bäst före-datum vad 
gäller certifieringen. Därtill är materialet i 
tanken underhållsfritt och kommer inte börja 
rosta, vilket gör att bränslet förblir rent under 
hela förvaringen. Tanken är mönsterskyddad i 
EU och Norge.

Standardutrustning

Lyft- & lastssäkrings-fästen 
på alla 4 sidor.

Skyddsfötter med 
montagefästen för flak.

Monterad kulventil 
och slangnippel 3/4” 
matningsanslutning.

2” analog nivåmätare, 2” 
tanklock, 1” övertrycks-/
vakuumventil.

Toppsarg med 
montagefästen för 
tankningsslang respektive 
diesel-handtagshållare.

Tillbehör
Art.nr:

• Pumppaket 12 V, 36 l/min* 100231
• Pumppaket 24/12 V, 39/22 l/min* 101016
• Förhöjningsmedar (för lyft med gaffeltruck), 400 l 100134

* Paket inklusive automatiskt tankningsmunstycke, 4 meter 
tankningsslang, 4 meter sladd med batteriklämmor, 1 st. 
höger-monterad hållare för dieselhandtag, 1 st. hållare för 
tankningsslang och bult och låsningsmuttrar.
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Har du någon fråga?
Hör av dig till oss, så hjälper vi dig!

Tankspecifikationer

*Beräknad volym. **Måttuppgifter är +-10 mm. 
***Beräknad vikt komplett utrustad med monterad pumputrustning.

Art.nr:

Volym, 95% (l)*:

Beteckning:

Längd (mm)**:

Bredd (mm)**:

Höjd (mm)**:

Netto (kg)***:

Beskrivning:

101520

PTA20-FL

1030

730

450

50,8

Flaklockstank 
aluminium 200 l

205 L

101523

PTA18-FL

1030

730

420

48,5

Flaklockstank 
aluminium 185 l

185 L


