
TT40CB
Transporttank blue 400 L

Lättviktig och praktisk
TT40CB är en kombinerad diesel och ad blue tank på 
totalt 400 liter. Det är en en kompakt ADR godkänd 
bräsnletank med smarta funktioner för säker och 
smidig hantering. Den är en mindre version av 
Transporttank 1-3 m³. Innertanken är av aluminium 
och rostfritt stål vilket gör den lättviktig och rostfri.

MPP’s TT40CB tank är anpassad för:

• Uthyrning
• Mark och anläggningsentreprenad
• Reservkraft

• Byggvärme
• Byggarbetsplats
• Demolering

Certifiering & godkännande
• Produkten är certifierad som en IBC (Intermediate Bulk 

Container) förpackning, i överensstämmelse med följande 
regelverk och rekommendationer:

• Konstruerad enligt NFS 2017:5 standard (Naturvårdsverkets 
föreskrifter för lagring av bl.a. diesel inom svenskt 
vattenskyddsområde).

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

ADR godkänd (Europeiskt regelverk berörande internationell 

vägtransport av bl.a. diesel)

RID godkänd (Internationella regler för transport av bl.a. diesel på järnväg

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

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.

Adb



Standardutrustning

Lyftbar botten som är 
anpassad för hantering 
med pallkärra från alla 
fyra hållen.

Helt uttagbar innertank 
som underlättar vid 
inspektion och underhåll

Gaffel tunnlar från båda 
långsidor som säkrar 
godset vid förflyttning.

Tanklucka i cab-utförande 
för bättre ergonomi och 
bekvämare arbetssituation 
speciellt när tanken står på 
exempelvis ett lastflak

Hål för slanggenomföring 
vid kontinuerlig drift av 
elverk och aggregat

Låshuva anpassad för 
klass 4 lås

Kompakt bränsle tank 
kombinerad med diesel och 
ad blue.

Tanken är rental-ready 
förberedd med två 
matning och två retur 
anslutningar för att koppla 
till reservkraft, generator 
eller byggtork

Staplingsbara. Godkänd 
att stapla två fyllda tankar 
eller tre tomma 

Dolda gångjärn för extra 
stöldskydd

Plats att förvara slang på 
ett rent och skyddat sätt

Lyftöron för lyft med kran

Tankspecifikationer

*Beräknad volym. **Måttuppgifter är +-10 mm. 
***Beräknad vikt exkl. extra utrustning som t.ex. pump.
****+-100kg. 
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Art.nr:

Volym, 95% (l)*:

Beteckning:

Längd (mm)**:

Bredd (mm)**:

Höjd (mm)**:

Netto (kg)***:

Brutto(kg)****:

Beskrivning:

Ljusgrå RAL 7035

MILJÖINVALLAD 110 % 
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MPP Sverige AB Fjärås Industriväg 17
439 74 Fjärås, Sverige
+46 300-521 930
www.mpp.se

Har du någon fråga?
Hör av dig till oss, så hjälper vi dig!


