
Fuel Proof anleggstank har integrert låsbart pumperom, stander med galvaniserte ben med gaffellommer og 
heisefester. Galvaniseringen på ben gjør at tanken vil holde seg fin selv om den flyttes på. Kan løftes tom fra siden med 
lange gafler. Både indre og ytre  tank er konstruert av stål, med en 110% dobbel bunn  oppsamlings kapasitet i samsvar 
med PPG2 forurensningstilsyn forebygging retningslinjer. Den har også et trykkventil, automatisk enveis pust (luft 
inntak) og en fullstendig lukket drivstofftank, innholdet tank nivå måler, drivstoff filter, Drivstoff pumpe og utstyr er 
montert sammen med Indre tanken er plassert i et sikkert, låsbart skap i enden av tanken. Klar for bruk for diesel og 
gassolje.  

ANLEGGSTANKER  
robuste  fra 500L til 4500L 
dobbel bunn  110 % 
oppsamling. tilfredstiler 
PPG2  forurensing 
regelverket. Leveres 
med flere 
pumpeopsjoner.  Fra 
ledende  drivstofftank 
produsenten i Europa . 

Hengelås beskytter  

Alle tanker er CE merket og  har 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

HD Ben hellsveiste  

Kan løftes full av drivstoff ved tilkopling til 
heisefester eller gaffeltrucklommer. Flere 
pumperom løsninger kombinasjoner kan 
leveres, stor aluminium rulleport. Vi leverer 
tanken meste optimal for deres bruksbehov  

Ta kontakt for mer informasjon, vi finner 
den mest optimale løsningen for dere.   

Arvid Gimre AS. Telefon: 928 04 448. E-mail : arvid@gimre.no   web: www.gimre.no   Imp i Norge:  www.fuelproof.co.uk 

Galvanisert rør ben
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Kapasitet  

(liter) 

Lengde 

(mm)  

Bredde 

(mm)  

Høyde 

(mm)  

Egenvekt 

(kg)  

Bruttovekt 

(kg)  

500 1318 1060 1300 450 885 

1000 1588 1309 1509 595 1465 

1500 2078 1309 1509 699 2085 

2000 2078 1489 1693 820 2620 

2500  2450 1489 1693 1000 3225 

3000  2450 1625 1809 1210 3820 

4500 2900 1830 1980 1450 5365 

Fuel Proof  ledende i Europa størst utvalg av dieseltanker av ulike modeller og utførelse med Integrert pumperom i 
tanken, for å sikre miljø og dieseltjuveri .  (Bilde under viser bare lit av utvalget  i runde tanker ) 
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 Prioriteres kvalitet, brukervennlighet og sikkerhet !  
Sammen finner vi den mest optimale løsningen som er 
mest driftsøkonomisk over tid.   (AF gruppen har over 
150 stykk tanker fra Fuel Proof.         
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ANLEGGSTANKER  Priser uten pumpe utstyr    (Static 

Bunded Fuelstores )  Pris netto  levert lager Tjelta  
Category Kr  

500 litre (110 gallon) - U.N. approved IBC for highway use 0110 - 000 kr 

1,000 litre (220 gallon) - U.N. approved IBC for highway use 0120 - 000 kr  

1,500 litre (330 gallon) - U.N. approved IBC for highway use 0130 - 000 kr  

2,000 litre (440 gallon) - U.N. approved IBC for highway use 0140 - 000 kr  

2,500 litre (550 gallon) - U.N. approved IBC for highway use 0150 - 000 kr  

3,000 litre (660 gallon) 0160 - 000 kr  

4,500 litre (1,000 gallon) 0170 - 000 kr  
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Ta kontakt for mer informasjon, vi finner den mest optimale løsningen for dere.  
Forbehold skrivefeil og prisendringer    
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¤ 2 stykk påfyllings punkt . 
¤ luft inn /ut trykkventiler . 
¤ Generator  tilkoplings punkt feed og 
retur.    
Filter og selvsugepunkt  for maskiner som 
har egen pumpe sug  gjennom  filter . 
Autostopp fyllepistol m/svivel . 
 Pumpe  230V 70L/min  og flowmeter  
(pumpepakke nr 5   70L/min)  

¤ Tank nivåmåler . 

4 meter 1”  fylleslange 
¤  Inertanken er beskyttet av ytertank 
med luftrom i mellom    
¤ Monteringsplate  for pumpe utstyr  
Kombinert :  
Handpumpe og 230W pumpe utstyr  
Pumpepakke  nr 1  hand pumpe / nr 5 
70L/min  

Alle punkt merket  ¤  er stander  med 
på tanken . 

Flowmeter K33 mekanisk  

Pumpe  12V 80L/min ,  
Stort filter  og selvsugepunkt  

Batteri  12V og  batteriholder   
 Pumpepakke  nr 3  - 12v 80L/min 
  

Pumpe alternativer mest bruka   

Ta kontakt for mer informasjon, vi finner 

den mest optimale løsningen for dere.   

2400-295 2400-290 2550-040 

4m x 1”  slange 
4m x ¾” diesel 

slange  

12V batteri  og  

holder  

2000-040 2300-020 2300-380 

GPI HP-100 

hand pump 
Particle filter 

Høy  flow 

particle filter  

2200-040 2150-100 2100-080 

K33 3 digit  l 

flow meter 

 auto stop  

fyllepistol 

Manuel  fylle 

pistol  

2020-080 2020-200 2010-100 

Panther 72 

Diesel Pumpe 

230V 

100L/min 

230v Diesel 

pump 

12V 85 L/min   

pumpe 

2020-040 

Panther 56 L/min 
230V diesel pump 
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Spørsmål og informasjon om anleggstank  
En 1.1 Hva slags drivstoff er disse anleggstanker godt egnet til lagring av  ? 
Anleggstanker er egnet for lagring av diesel, gassolje og parafin. De er ikke 
egnet for bensin, avgas, jet a-1 (kontakt oss for informasjon om vårt utvalg av 
flydrivstoff lagringsutstyr). 
En 1,2 Overholde de anleggstanker (Fuelstores)  alle dagens miljøkrav? 
Ja. Vårt utstyr er bygget i samsvar med PPG2  forurensningstilsyn forebygging 
retningslinjer . Tankene har 110 % fullt oppsamlingsbeholder for å sikre minimal 
risiko for lekkasjer og søl. 
T 1,3 Kan anleggstanker ble transportert på veien, selv når full av drivstoff? 
Ja. De 500, 1000, 1500, 2000 og 2500 liter Anleggstanker er fullt UN godkjent for 
transport diesel og gassolje på offentlig vei.. Disse tankene kan transporteres full 
av drivstoff på offentlig vei. Forutsatt at føreren av har den nødvendige farlig 
gods ADR opplæring osv. 
En 1.4 Hvordan er den indre tank fylt med drivstoff? 
  Anleggstank er fylles ved å fjerne begge tanklokk plassert inne i pumperom , 
kobler levering slangen til 2 "fill punkt og da begynner fylling. Begge tanklokk 
settes på plass. 
En 1.5 Hvordan blir dieselen dispensert ut fra tanken?                                                                               
Etter å ha fjernet slangen og fyllepistol fra pumperom og sjekke slangen fri for 
skader er sette fyllepistol inn i drivstofftanken på kjøretøyet for fylling, og 1 
"kuleventil åpnes. Fyllepistol blir deretter åpnet og tanking kan starte pumpen.  
Når tanking er fullført, blir fyllepistol returneres til pumperom sammen med 
slangen. Og 1 "kuleventil ved filter lukkes. 
En 1,6 Kan anleggstank løftes fulle av drivstoff? 
Ja. Anleggstank kan løftes og flyttes ved hjelp av enten de fire løfteøyer på 
sidene av tanken, eller gaffel lommer i stål. Anleggstank opptil 4500 liter kan 
løftes når full av drivstoff. 
T 1,7 Er noe vedlikehold som kreves på tankene f.eks rengjøring, og i så fall 
hvordan er dette utført? 
Ja.   Drivstoffilteret bør byttes ut . Drivstofftilførsel slange og pumpeutstyr bør 
sjekkes ukentlig for lekkasjer, og bunn området bør holdes rene til enhver tid. 
T 1,8 Hvilken garantier har diesel / gassolje tank og ekstra utstyr levert med. 
Ja. Selve anleggstank er dekket av en tre års garanti, (ikke pumpeutstyr 1 år) 
T 1.9 Er anleggstank tilgjengelig i forskjellige farger?                                                                                    
Ja. Tankene kan være malt i et bredt spekter av standard farger: rød, blå, grønn, 
gul, grå, oransje og hvit. Sort  
T1.10 Hvor er disse produktene produsert?                                                                                                   
Alle tanker er produsert på  fabrikk i Heysham, Lancashire, Storbritannia. 
Produksjonsanlegg omfatter en presisjon laser cutting maskin og CNC styrte 
sylinder rullende maskin.  
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Hjul fra 1000l til 9000L 
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