
ASPEN PUMPENHET 
FÖR IBC (1 M3)
Ministation med stora möjligheter.



 

Ett enkelt sätt  
att nå nya 
kundgrupper

Produktinformation

Tillval

Tankkapacitet
Enheten är förberedd för 1 st IBC 1000 liter.

Design
Stålchassi i fyrkantsprofiler som lackeras 
och därefter kläs med lackerad fasadplåt. 
Även integrerat pumpfundament med 
plats för en pump. Valfri kulör på skåpet 
och pumpens dörrar. Plats för skyltar/
dekaler. Anläggningens mått tillåter frakt i 
standard lastbil med skåp.

Mått anläggning
L 2217 mm, B 1190 mm, H 1650 mm.

Placering
På hårdgjord plan yta är tillräckligt.

Brandskydd
Främre kortsida är på insidan klädd med 
brandskyddsskivor, med skyddsklass EI60. 
Detta tillåter placering av drivmedelspum-
pen på chassi.

Pump
Leverans och montering av 1 st fabriksny 
pump bensin 1-1 som placeras på an-
läggningens chassi. Förstagångskrönt 24 
månader. Går att ansluta till kortterminal 
eller kassa.

Rörledningar
Det finns magnetventil som antihävert på 
sugledningen, tillsammans med kulventil 
och anslutningsventil för IBC. På avluft-

ningen sitter ett flamskydd klass IIA. Allt 
anpassat för klassat bränsle såsom Alkylat. 

Godkännanden
Pump uppfyller godkännande enligt  
Europeiska Mätdirektivet, MID.

Garanti
12 månader på komponenter.  
Exkl. kilometer, körtid och arbetstid.

Ingår ej i leveransen
Frakt, framdragning av el och signalkablar.
Slutmontering och uppstart på plats.

Tillval 1
Oljeavskiljare paket, med provtagnings-
brunn och larm (omfattar Kessel avskiljare 
3 l/sek, provtagningsbrunn, avskiljarelarm 
samt körbara beteckningar 40 ton).

Tillval 2
Spillplatta prefab betong med spygatt-
brunn, 2,4 m x 2,6 m (krävs 1 st per 
anläggning).

Tillval 3
Nivåövervakning med fjärravläsning OPW 
Nano (komplett med styrenhet och mät-
sensor för tankinstallation).
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Med Aspen Pumpenhet för IBC är det enkelt att komma 
igång och börja tillhandahålla olika bränslen från Aspen 
till era kunder. För att veta var du kan placera din pump- 
enhet och om eventuella tillstånd behövs behöver du 
kontakta din kommun och din lokala räddningstjänst, för 
att se vilka regler som gäller på din ort. Väljer du att an-
sluta din Pumpenhet till ett externt betalsystem så måste 
du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga vara. 
Pumpenheten ska placeras på plan och hårdgjord mark. I 
vissa fall kan en spillplatta behövas.

Med din nya ministation kommer du att locka företags- 
och förvaltningskunder som har behov av att köpa större 
mängder alkylatbränsle vid ett och samma tillfälle. Både du 
och kunden slipper en stor del av dagens dunkhantering, 
vilket spar både tid och miljö.

Du köper din egen IBC som är redo att användas vid 
ankomst. Aspen tillhandahåller ett retursystem med 
plomberade Ex-klassade och UN-godkända IBC.


