
TT Compact
Mångs(m)idig vinnare

Mångsidig och kompakt
Med sin genomtänkta design är vår dieseltank 
TT Compact perfekt för transporterna och 
bränslebehoven på många olika arbetsplatser. Den är 
säker, lätt att använda och skyddad mot stölder.

MPP’s TT Compact 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.



Standardutrustning

Tanklucka i cab-utförande 
för bättre ergonomi och 
bekvämare arbetssituation

2” avluftningsventil 
för enkel utluftning vid 
tankpåfyllning

Pumprum med extra 
förvaringsutrymme för 
verktyg och dunkar

Hål för slanggenomföring 
(pluggat) vid kontinuerlig 
drift av elverk och aggregat 

Inåt-bockade tanksidor 
som skyddar märkningen 
och företagets exponering

Lyftögla för lyft med kätting 
eller band. Även anpassad 
för att lastsäkra neråt med 
spännband

Lättåtkomlig 
inspektionslucka till 
innertanken

Gaffeltunnlar för lyft med 
gaffelfordon

Staplingsbara med våra 
tidigare tankmodeller. 
Godkänd för stapling av två 
fyllda tankar eller tre tomma

Dolda gångjärn för extra 
stöldskydd

Omplaceringsbara flänsmonterade 
anlsutningar 
V-H bakifrån. Inspektionslucka, 
säkerhetsplugg, 
övertrycksvakuumventil, analog 
nivåmätare, överfyllnadsskydd, 
1” sugledning med kulventil för 
pump, 2” tankbilskoppling, 1 st. ½” 
returanslutning med kulventil, 1 st extra 
plats för sugledning, 1 st extra plats för 
returledning, 2” avluftningsventil.

Manlucka placerad under locket 
för extra stöldskydd. Kan anpassas 
för just ditt behov till exempel 
snabbkopplingar eller annan placering 
på anslutningar.
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Har du någon fråga?
Hör av dig till oss, så hjälper vi dig!
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*Beräknad volym. **Måttuppgifter är +-10 mm. 
***Beräknad vikt exkl. extra utrustning som t.ex. pump.
****+-100kg. 

Art.nr:

Volym, 95% (l)*:

Beteckning:

Längd (mm)**:

Bredd (mm)**:

Höjd (mm)**:

Netto (kg)***:

1481 2663 3502Brutto(kg)****:

Beskrivning:

Ljusgrå RAL 7035

Trafikgul RAL 1028

MILJÖINVALLAD 110 % 


