
Dubbelmantlad 
Pickuptank ALU
När lätthet väger tungt!

Lättviktig och smidig 
bränsletank
Våran dubbelmantlade pickuptank är en 
extremt lättviktig och smidig ADR dieseltank 
som har en aluminium inner och yttertank. 
Den fungerar som en miljövänlig säker 
tank för distribution av bränsle även med 
vanliga pickuper, eller som en robust och 
användarvänlig tank på arbetsplatsen.

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.



Standardutrustning

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.
****+-100kg.

Art.nr:

Volym, 95% (l)*:

Beteckning:

Längd (mm)**:

Bredd (mm)**:

Höjd (mm)**:

Netto (kg)***:

Brutto(kg)****:

Beskrivning:

101517

PTA 25-DM

1120

600

785

138

363

DM Pickuptank 
ALU 250 l

250 L

101515

PTA 15-DM

1120

430

785

109

240

DM Pickuptank 
ALU 150 l

150 L

Lättåtkomlig pump och 
utrustning tack vare cab 
luckan. Tanken passar 
mellan hjulhusen på de 
flesta pickuper.

2 lyfthandtag på vardera 
långsidan.

Uttagbar innertank i 
aluminium som håller 
bränslet rent. Låg egenvikt 
som minskar onödigt slitage 
på ert fordon.

Låsbart lock. Levereras med 
vajerhasp.

Lyfthandtag anpassad för 
att lastsäkra neråt med 
spännband.

1 extra ¾” sugledning för 
snabbkoppling .

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

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

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


