
SCN - Stationär 
Cistern 2-7m³

En komplett och miljösäker 
dieselcistern
Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller 
distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en 
mycket smidig lösning. Den kan dessutom volymanpassas 
efter dina behov, upp till 7000 liter och ner till 2000 liter.

Den dubbelmantlade tank-i-tank-konstruktionen förhindrar 
utsläpp om innertanken skulle läcka, då det yttre skalet 
kan rymma hela 110% av innertankens volym. Golvet, 
liksom den nedersta tredjedelen av innerväggarna, är 
korrosionsmålade för att uppnå 12 årig besiktningsintervall. 
Cisterntanken innehåller även ett servicerum med 
spilluppsamling för att förhindra föroreningar från pumpar, 
anslutningar och andra tillbehör.

Certifiering & godkännande
• Tillverkad enligt MSBFS 2018:3 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 2017:5 standard (Naturvårdsverkets 
föreskrifter för lagring av bl.a. diesel inom svenskt vatten-
skyddsområde).

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.

Cisterntanken är anpassad 
för Transport/Åkeri

Reservkraft Truck och 
Terminalhantering
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Har du någon fråga?
Hör av dig till oss, så hjälper vi dig!

Tankspecifikationer
SCN02/T SCN03/T

2000

SCN02

3000

SCN03

2270 2770

1200 1200

2600 2600

1400kg

Stationär 
Cistern, 2000 L

Stationär 
Cistern, 3000 L

Stationär 
Cistern, 5000 L

Stationär 
Cistern, 7000 L

1700kg

Art.nr:

Fyllnadsvolym (l)*:

Beteckning:

Längd (mm)**:

Bredd (mm)**:

Höjd (mm)**:

Netto (kg)***:

SCN05/T

5000

SCN05

3770

1200

2600

2220kg

SCN07/T

7000

SCN07

4820

1200

2600

2700kg

Beskrivning:

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

Miljöinvallad 
110 %

Ljusgrå 
RAL 7035

Mörkgrå, 
RAL 7037

Standardutrustning

Våra tankstationer är 110% invallade och är tillverkade för att 
överensstämma med kraven i NFS 2017:5 föreskrift och MSBFS 2018:3 
föreskrift*, och uppfyller även kraven för tolv års besiktningsintervall. 
Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt 
vattenskyddsområde. *Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

110%

110% invallad

Våra tankstationer har 
ett smart skalskydd som 
förhindrar bränslestölder: 
inga utanpåliggande 
rördragningar eller 
anlutningar

Inkapslade rör

Våra tankstationer är 
utrustade med låsbar 
huva över manhålet för 
klass 4 lås, skyddad 
avluftning, kraftigt 
förstärkt dörr med 
trepunktlås och klass 4 
lås, omfångsbyglar om 
gångjärnen och förberedd 
för ASSA låshus.

Inbrottskyddad
Tack vare lyftöglorna 
och den lyftbara bottnen 
blir dieselcistern lätt 
att flytta med kran 
eller gafflar. I och 
med formen och de 
fraktanpassade måtten 
är den enkel att flytta 
ifall förutsättningarna 
ändras

Fraktanpassad
Vätskorna fylls på i 
servicerummet, som 
är utrustat med en 
spilluppsamling som 
förhindrar att pumpar, 
anslutningar och andra 
tillbehör riskerar orsaka 
föroreningar. Vid eventuell 
överfyllning rinner bränslet 
till manteln.

Spilluppsamling

Kan fackindelas för 
upp till tre olika sorters 
bränslen, exempelvis HVO, 
Bensin och Diesel. Minsta 
fackindelningen kan göras 
till 7 m³.

Fackindelning
DI BIHVO Extra sug- och 

returanslutningar 
för kontinuerlig drift. 
Slanggenomföringshål 
finns för kontinuerlig 
drift av elverk och 
aggregat även när tanken 
är låst.

24/4 Matning
24/7
Matning

Cisternen är klassad 
som en mobil K-Cistern 
för placering över mark 
vilket också innebär att 
besiktningsintervallen 
är 12 år. Inner tanken är 
korrossionsskyddsmålad 
på golvet och ¼ upp på 
väggen.

K Cistern
K

Cistern


