
Alle tanker er CE merket og  har CERTIFICATE OF CONFORMITY 

Anleggstank  for biltransport. Highway  1000L & 2000L.U.N. SERTIFISERTE Både indre og ytretank er konstruert av 

stål, med en 110 % dobbel bunn  oppsamlingskapasitet i samsvar med PPG2 forurensningstilsyn forebygging retningslinjer.  

Produktbeskrivelse: 990 liter kapasitet dobbel bunnet drivstoff lagring tank, produsert ved hjelp av en stål dobbel sylinder 

bygning og montert  på en robust  galvanisert stål ramme . Fullt ADR overensstemmelse med UN-godkjenning, Dieseltank inntil 

1000L kan transporteres full av drivstoff på veien uten behov for ADR sertifikat, tanken er ideell til både anlegg, industriell bruk, 

generatorer og fylling av båter.  Sikker og låsbart skap på baksiden av tanken, tank nivå måler, stor 2 "&  3 "fylle  stuss ,  

automatisk luft inntak, trykkventil og drivstoffilter. Monteres som standard er 1 / 2 "bsp generator feed og returtilkoblinger. Den 

indre tanken har en plate som gjør den stabil under transport design for å sikre at tanken er stabil når du er på farten.  Tanken 

kan løftes full av drivstoff, og bruker enten etter løfte fester eller gaffeltruck lommer. Den unike montering plate kan ta i  mot et 

bredt spekter av forskjellige pumpe alternativer, 12 / 24V og 230w. ++ 

Etter 10 år i markedet er den utstyrsmodellen den mest brukervennlig  og populære modellen i markedet. Mest solgte.  

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 

 Importør av Fuel Proof  i Norge:  www.fuelproof.co.uk 

Hengelås beskytter 

Pumpeskap  
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Fuel Proof forstår at hver bruker har spesifikke og ulike behov slik at du får et drivstoffutstyr som er effektivt  riktig  dimensjonert  for deres behov. Produktet er 

kvalitets bygd for daglig proffbruk. Kvalitet til riktig pris er viktig kvalitet produkter er rimeligst i lengden.   

4 stykk låsebolter med splint  

Tilhenger Type FPT2 EU type godkjenning e4*2007/46*0197*01 totalvekt 2000 kg  

Bygd for å vare. Den kraftige stålkonstruksjon betyr at våre Highway  tankhenger tåler dagligbruk i tøffe miljøer i 

flere års tjeneste. Tanken har skvulpe plater inni tanken  for å gjøre hengeren er stabil under transport I tillegg 

gir vår markedsledende  3 års garanti  på tanken til deg enda mer trygghet på investeringen din. 

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 

 Importør av Fuel Proof  i Norge:  www.fuelproof.co.uk 

På løpsbrems 

Topp montert gaffellommer  
tankfester til henger  

Låsebolt  

Robust galvanisert bilhenger 

med flere bruksområder lavt 

tyngdepunkt  

Drikkevann tanktilhenger .  

1140L høytrykksvasker på 

hjul. Leveres med diesel og 

bensin pumpe aggregat klar 

for bruk .  

 .  

4 stykk festepunkter  

25.03.2013 

Robuste 5 bolts nav , akslingen er skrud fast til rammen , 

enkelt og skifte aksling hvis uhell skulle inntreffe  

Selve tilhenger er 

robust og  full 

galvanisert . 

Vinterstid med mye 

salt på vegen er 

dette et stort fordel  

for lang holdbarhet   

Oppbevarings boks 240L 
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Viktig og ta med ved investering i utstyr . Fuel Proof har full galvanisert tilhenger 

chassis med robuste 5 bolts nav, påløps bremse . Akslinger er boltet fast til 

chassis . (Etter 10 år på markede har vi erfaring  kunder er uheldige og kan ha 

behov for nye akslinger ved uhell.   Utstyret er solid bygget  for lang brukstid på 

det grunnlaget viktig at det ikke ruste i stykker . Brukes mye salt  på veien  i 

Norge Galvaniseringen gjør at du mange dobler levetiden  på utstyret .           

Mer prisen /kostnader med å galvanisere får kunden mange ganger tilbake i 

lenger levetid mindre  vedlikeholdskostnader . Høyere verdi senere.      

Fuel Proof   leverer robuste tilhenger med full galvanisert chassis   
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Viktig  punkt ! 

Tilhenger Type FPT2 EU type godkjenning e4*2007/46*0197*01 totalvekt 2000 kg  
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2010-100 2200-040 2150-100 2550-040 2300-380 2500-092 

12V 85 

L/min 

pumpe  

K33 3 l flow 

meter 

 auto 

stoppfylle 

pistol  

12V batteri  

og  holder   

High flow  

filter –  

 

8m 1” 

slangetro

mmel  

 

Trykkluftventiler  

Generator feed og retur  

Sugepunkt  gjennom filter  

Tanknivåmåler 

12v Batteri og galv holder.  

Slangetrommel med fjær  

Påfyllings punkter  

12V 80L/min pumpe og flow metter  

Stengekranen  

Autostopp fyllepistol  

Pumpepakke  nr 3    12v 80L/min  stort skap , 8 meter slangetrommel:  

avtakbar tank  med galvanisert gaffellommer på toppen Boggihenger 

med verktøyboks  montert på draget   240L 

Meget lavt tyngdepunkt gjør at den er behagelig og sikker å kjøre med .  

Pumpepakke  nr 3 .  7 500 kr  + 

stort skap 2400 kr + 8m 

trommel 4800 kr  = 14 700 kr  

Arvid Gimre AS. Telefon: 928 04 448. E-mail : 

arvid@gimre.no   web: www.gimre.no 

Rimeligere pumpepakke mindre 

kapasitet kan også leveres.  

Topputstyrt pumperom mestselgende pumpeløsning  

25.03.2013 

Stor verktøykasse i plast til 

oppbevaring  240L    
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Kapasitet  Liter  Lengde   

mm 

Brede    

mm 

Høyde   

mm 

Egen-v   kg Vekt full  

kg 

500L 1 aksling  2,916 1,744 1,494 645 1080 

1000L 1 aksling  3,214 1,730 1,681 790 1640 

1000L 2 aksling  3,214 1,730 1,609 

Stander 

840 1710 

2000L 2 aksling  3,717 1,900 1,773 1150 2850 

Highway  / Anleggstank  for biltransport Category Price 

500 litre (110 gallon) U.N.-godkjenning IBC –   enkel aksel 0305 29 500 kr 

1,000 litre (220 gallon) U.N.-godkjenning IBC – enkel aksel 0310 34 500 kr 

1,000 litre (220 gallon) U.N.-godkjenning IBC – boggi aksel 0320 39 500 kr 

2,000 litre (440 gallon) U.N.-godkjenning IBC – boggi aksel 0330 51 500 kr 

1,000L Demount IBC  = løstank med fester for tilhenger . 0122-050 20 000 kr 

1,000L Demount IBC with extended cabinet *slangetrommel  8m  0122-100 30 000 kr 

1,000L Demount IBC c/w top brackets 0122-150 21 000 kr 

1,000L Demount IBC with extended cabinet & top brackets*  0122-200 31 000 kr 

1,000L Demount IBC c/w top brackets & forks 0122-250 22 000 kr 

1,000L Demount IBC with extended cabinet, top brackets & forks* 0122-300 32 000 kr 

Tilhenger for 1000L Demount IBC with extensions 50mm  kopling  0122-500   24 000 kr 

Standard spesifikasjon: 

• Dobbel tank og trykktestet indre tank 

• Skvulpe plater inni tanken  bedre stabilitet  

• Låsbart skap for å beskytte drivstoff 

pumpeutstyr       ,   og påfylling / utløp til tanken, 

tanknivåmåler . 

• Utstyrt med  luftinntak og  overtrykksventil 

• Robust fullt galvanisert stålrør chassis. 

• Høy hastighet aksel (er) for bedre stabilitet 

• Robuste 5 bolts brems nav for lang levetid 

• Høy ytelse radialdekk  M/S gir utmerket 

stabilitet   

• Galvanisert bakskjermer * og  lysutstyr  

Pris  på rimelige  enklere utstyrte modeller  kun på 

forespørsel.  

Pris på basisk  tank henger  uten pumpe ustyr .    
* inkle  8 meter slangetrommel 

Alle priser er levert lager Tjelta   + 25% mva .  forbehold om feil og prisendringer   

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

Tank Demount IBC  = tank med fester for tilhenger + selve tilhenger + pumpeutstyr    
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25.03.2013 

Anleggstank   Static Fuelstores 

2000-040 2300-020 2400-290 2100-080 

GPI HP-100 

hand pump 

Particle 

filter 

4m x ¾” 

slange  

Manuel 

fyllepistol 

Pakke,1 handpumpe  : 2300 kr   

2020-080 2200-040 2150-100 2300-020 2400-295 

Panther 72  

Pump 230V 

K33 3 digit   

flow meter 

Auto stop 

fyle pistol  

Particle 

filter 

4m x 1” 

slange  

Pakke:5 /4  230v 70L/min:  4800 kr / 50lmin (4)4400kr  

2020-200 2200-040 2150-122 2300-380 2400-295 

100L/min 

230v  pump 

K33 3 digit  l 

flow meter 

High flow  

Auto stop fyle 

pistol 

High flow 

particle filter 

–   

4m x 1” 

slange 

Pakke 6 230v 100L/min : 8500 kr  

2010-100 2200-040 2150-100 2550-040 2300-380 2400-295 

12V 85 L 

min pump 

K33 3 digit  

flow meter 

Auto stop  

Fylepistol  

12V batteri 

/holder  

High flow 

particle 

filter 

4m x 

1”slange  

Pakke 3 12v  80L/min batteri 7500 kr  

2001-500 2200-040 2150-100 2550-040 2300-020 2400-295 

 40L/min 

12/24V 

K33 3 flow 

meter 

Auto fyle 

pistol  

12V batteri 

/holder  

Particle 

filter 

4m x 1” 

slange    

Pakke 2 12v/24v 40l/min batteri 4800 kr  

Selv sugepunkt 

gjennom filter   

Slange trommel  

ekstra stort 

pumpeskap  

2020-040 

Panther 56  

230V pump 

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 
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Q 1,1. Hvilke typer av drivstoff er disse tanker godkjent til lagring av ? 

Vårt utvalg av diesel / gassolje lagringtank utstyr er beregnet for bruk med diesel, gassolje og parafin. Det er ikke egnet for lagring av andre vesker som 

bensin, avgas eller jet A-1 drivstoff. 

Q 1.2. Følger tanken og utstyr med i gjeldende miljøforskrifter? 

Ja. Vårt utstyr er i samsvar med PPG2  forurensningstilsyn forebygging retningslinjer. Tankene er fullt oppsamlingsbeholder med 110% for å sikre minimal 

risiko for lekkasjer og søl. 

Q 1.3. Er anleggstank fullt godkjent for transport diesel / gassolje på  offentlig vei? 

Ja. Vårt utvalg av anleggstank  forbiltransponer diesel / gassolje tanker har bestått de strenge U:N godkjenningsprosessen, som betyr at de kan 

transporteres full av drivstoff på  veien (forutsatt at sjåføren har nødvendig opplæring . 

Q 1.4.5 Hvilken opplæring trenger jeg for å transportere diesel / gassolje på offentlig vei. 

Dette avhenger av hvor mye drivstoff som transporteres. Å transportere  tank på en offentlig vei  med en kapasitet under 1000 liter, er en generell 

forståelse av ADR 'transport av farlig gods regelverk kreves ikke. Sjåføren bør være oppmerksom på utstyr og kjøretøy merkekrav og også være klar over 

nød prosedyrer å følge i tilfelle en ulykke skulle inntreffe. 

Ved transporttank med en kapasitet over 1000 liter terskelen, må sjåføren ha en ADR føreropplæring sertifikat, som kan fås ved å ta ADR  kurs. 

Q 1,6. Hvordan blir dieselen dispensert ut fra tanken? 

Etter å ha fjernet slangen og fyllepistol  fra pumperom og sjekke slangen for skader er sette fyllepistol inn i drivstofftanken på  kjøretøyet  klar for fylling , og 

1 "kuleventil åpnes.   Starte /stopp  pumpen. Når tanking er fullført, blir fyllepistol  returneres til pumperom sammen med s langen. Og 1 "kuleventil  ved 

filter lukkes . 

Q 1,7. Kan anleggstank løftes fulle av drivstoff? 

Ja. Våre anleggstank  for biltransponert  kan løftes og flyttes ved hjelp av de fire løfteøyer på tanken. 

Q 1,8. Er noe vedlikehold som kreves på tankene f. eks rengjøring, og i så fall hvordan er dette utført? 

Ja.   Drivstoffilteret bør byttes ut med en ny. Drivstofftilførsel slange og pumpeutstyr  bør sjekkes ukentlig for lekkasjer,  og bunn området bør holdes rene til 

enhver tid. 

Q 1,9. Hvilken garantier har diesel / gassolje tank og ekstra utstyr levert med. 

Ja. Selve  anleggstank er dekket av en tre års garanti, ( gjelder ikke pumpeutstyr  1 år ) 

Q 1.10. 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  

Q 1,11 Hvor er disse produktene produsert? 

Alle tank produkter er produsert på  fabrikk i Heysham, Lancashire, Storbritannia. Produksjonsanlegg omfatter en presisjon laser cutting maskin og CNC 

styrte sylinder rullende maskin. 

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 

 Importør av Fuel Proof  i Norge:  www.fuelproof.co.uk 

Spørsmål og informasjon om anleggstank  for biltransport.      

Markede største utvalg i dieseltanker med 

dobbel bunn  

Dieseltank på hjul opp til 9000L  

 

Bulktank  delt i 2 rom  

Anleggstanker 500-4500L 

Bulk fra 5000L  til 60 000L  

Trepunkt fester  

Kan stables  GT 

1000 /3000L 

Cube 250/900L 
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