
TT Extreme

Praktisk och transportvänlig 
dieseltank
Vår Transporttank extreme är en smidig och säker 
bränsletank. Den fungerar som en modern farmartank, 
och passar alla typer av dieselhanterande arbetsplatser. 
Dess design gör den enkel att hantera och transportera, 
och dessutom skyddad från stöld och onödigt slitage. 
Tankens lyftöron är testade och godkända för den fyllda 
tankens dubbla vikt. Taket är vinklat för att underlätta 
vattenavrinning, och längs tankens botten löper två 
tvärgående stålbalkar som bland annat fungerar som 
bärfundament och stöd vid belastning.

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.
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Standardutrustning

Godkänd för transport två 
fylldaeller övrigt gods med 
samma bruttovikt som 
tanken.

Kraftig 3-punkts 
stängningsmekanism 
med möjlighet till ett 
bra stort hänglås, inkl. 
omfångsbyglar runt 
gångjärn under luckan.

Gaffeltunnlar från fyra 
olika håll.

Inåt-bockade tanksidor 
plus utstickande 
gaffeltunnlar.

Fyra staplingsbara lyftöglor 
som är godkända för tankens 
dubbla bruttovikt. Skyddsram 
runt samtliga hörn.

1 st. 1” flänsmonterad 
sugledning med kulventil,
1 st. ½” flänsmonterad 
sugledning med kulventil,
1 st. ½” returanslutning 
med kulventil,

Sluttande tanktak med två
tvärgående stålbalkar.

Bibehållna staplingsmått 
mot sin föregångare, samt 
godkänd för stapling av tre 
tomma tankar.

Slanggenomföringshål,
”pluggat”

Dolda gångjärn för 
tanklucka.
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Har du någon fråga?
Hör av dig till oss, så hjälper vi dig!

Miljögodkänd, dubbelmantlad tank med s.k. 110% 
invallning för att överensstämma med kraven i NFS 
2017:5 föreskrift och MSBFS 2018:3 föreskrift.

110%

110% invallad

Bränslen fylls på i pumprummet, 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

Tankspecifikationer
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TTEXT300
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Transporttank, 
1 m³

Transporttank, 
2 m³

Transporttank, 
3 m³

1140 1388

*Beräknad volym. **Måttuppgifter är +-10 mm. 
***Beräknad vikt exkl. extra utrustning som t.ex. pump.

Art.nr:

Fyllnadsvolym, 94%: (L.)**

Beteckning:

Längd (mm)**:

Bredd (mm)**:

Höjd (mm)**:

Netto (kg)***:

Beskrivning:

Ljusgrå, RAL 7035

Mörkgrå, RAL 7037

Miljöinvallad 110 %

STANDARDFÄRG:


