
VERA CONTAINERTANK

•  Dobbelvegg med tank i container

•  Tyverisikker og mobil løsning

•  Mange muligheter tilpasset etter behov

VERA TANK AS
Tlf. 92 41 98 00

Postboks 1027, 3204 Sandefjord
www.veratank.no
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Dieseltank med oppvarmet rom for AdBlue

Dieseltank med to-kammer og kortsystem

SIKKER LAGRING
OG TRANSPORT

•  Oppsett tilpasses etter 
kundens behov

•  Dette sikrer effektiv 
drift med gode  
løsninger
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•  Containeren kan 
utstyres med flere 
funksjoner, og dekke 
flere behov på ett 
sted

•  Installasjonen er 
enkel å flytte og er 
plasseringsvennlig

•  Sikrer drivstoff og 
annet utstyr i robust 
og låsbart rom
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Mannlokk for inspeksjon Partikkel og tørkefilter på lufting Luftehette utvendig Hurtigkobling utvendig sug fra tankGulvrist for spilloppsamling

SIKKER LAGRING 
               OG TRANSPORT

Vi leverer tank montert i container, 
dette gir mange fordeler og kan tilpasses 
til hvert formål. Container gir et godt 
utgangspunkt for sikker lagring og gjør 
flytting av drivstoffanlegg enkelt. Tanken 
sveises i den størrelse det er behov for 
og settes bak en skillevegg, dette gir full 
oppsamling av volumet på tanken.  
Påfylling og øvrig utstyr monteres i 
teknisk rom med gulvrist, dette sikrer 
oppsamling av spill og ivaretar miljøet  
på den beste måten.  
Innvendig korrosjonsbeskyttelse i  
tanken ivaretar forutsetningene for  
god dieselhygiene.

Vera Containertank kan tilby:

•  Dobbelvegg med full oppsamling  
av tankvolum

• Skreddersydd løsning for ditt behov

• Diesel og AdBlue i samme enhet

• Overfyllingsvern – og varsel

• Lekkasjedeteksjon i oppsamlingskar 

•  Korrosjonsbeskyttelse innvendig  
tank og utvendig

• Filterløsning for vann og partikkel

•  Tørkefilter på luftinntak –  
ingen kondens

•  Luftavfukter – sikrer tørr luft i  
containeren

• Kostnadskontroll med kortsystem

•  Nivåmåling med maks og min  
nivåvarsling og fjernpeiling 

• Tanksertifikat og gjeldende farmerker

CE-merket

NS-EN 12285-
2

Volum og dimensjoner

Standard utstyr Tilleggsutstyr
• Galvanisert gulvrist for spilloppsamling
• Overfyllingsvern mekanisk eller elektronisk
• Lakkering kundefarge
• 2-kammer løsning på tank
• Personaldør 800 mm
• Varmerom for IBC med 1500W vifteovn
• Luke til varmerom
• Strøminntak med sikringer
• Sugerør fra tank med hurtigkobling på yttervegg
• Luke på containertak for tilgang til mannlokk
• Dreneringsplugg med kran fra oppsamlingskar
• Lysarmatur i teknisk rom

Elektronisk overfyllingsvern Sensor til el. overfyllingsvern Dreneringsplugg med kran fra 
oppsamlingskar

Påfylling med TW50 Påfyllings med dryppfri kobling

• ISO standard container
• Innvendig korrosjonsbeskyttelse i tank
• Mannlokk Ø600 mm
• Muffer 3 stk. 2”
• Muffe 1 ½” sugerør med tilbakeslag- og antihevertventil
• Muffe 1 ½” målerør med nivåmåler på topp av tank
• Påfylling med 2” fast kobling
• Oppsamlingskar med skillevegg mot innertank
• Ventilasjon i yttervegg på container
• Lufting fra tank ut av containervegg med varselfløyte

ISO standard 
container

Mål container utv.
LxBxH mm

Mål container innv.
LxBxH mm

Volum tank
liter

Volum tank med
rom for AdBlue

10 3050x2440x2590 2800x2330x2350 6000 4000

10 High Cube 3050x2440x2890 2800x2330x2650 7000 5000

20 6060x2440x2590 5870x2330x2350 17000 15000

20 High Cube 6060x2440x2890 5870x2330x2650 19000 17000

40 12190x2440x2590 12000x2330x2350 38000 36000

40 High Cube 12190x2440x2890 12000x2330x2650 43000 41000

Volum på tank er beregnet med 100 cm dybde i teknisk rom og med 50 cm luft fra mannlokk til containertak.
En lengdemeter utgjør 3500 liter på standard container og 4000 liter på High Cube container.
Fyllekapasitet beregnes til 95 % av tankvolum
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