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Nyutvecklat fordonståg till stationskörning i Sverige
HMK Bilcon har utvecklat ett helt nytt fordonståg, som är perfekt för 

stationskörning. Fordonståget har anpassats för att uppfylla de sen-

aste svenska kraven och släpvagnen är beredd till att uppgraderas till 

42 ton. Tankarna är konstruerade i aluminium, så volym och vikt opti-

meras för högsta möjliga nyttolast.

Framtidsbeständig konstruktion med den senaste tekniken
Biltank og släp är byggd i elipsprofil och kommar med 3 axlar på biltank 

och 4 axlar på släpet. Fordonståget levereras med Bartec Dip-Stick och 

Touch Monitor, vilket garanterar en enkel och felfri leverans. Skalmät-

ning i alla fack ger stor flexibilitet, med möjlighet för delleverans till 

flera stationer på samma körning. Tankarna är konstruerade för fall 

leverans per fack vilket ger snabbare utlastning på optimerade station-

er. Dessutom är tankarna byggd med möjlighet till pumpleverans med 

slang. Fordonståget kan även levereras med pumpsystem för leverans 

till slutanvändare (MID-godkänd).

Mer i tanken giver dig mer på banken
Med det nya topp effektiva fordonståget hjälper vi dig att få optimerad 

driften som ger dig en välskuren ekonomi eftersom du kan ladda mer  

och lasta ut på olika stationer. Du kommer att få ett effektivt fordons-

tåg och förbättrade arbetsmetoder samt en förbättring av säkerheten.

Fördelar med HMK Bilcons fordonståg:
• Standardprodukt till ett lägre pris

• Branschoptimerad lösning

• Säker leveranstid

• Svenska servicepartners
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Dimensioner - Biltank

Lastkapacitet 20.000 liter

Axlar 3

Fack 4

Fördelning fack 6.000/3.000/5.000/3.000 liter

Längd 8.528 mm

Bredd 2.550 mm

Höjd 3.420 mm

Axelavstånd Beroende på chassit

Max tillåtet vikt 26.000 kg

Byggnadsvikt 2.480 kg

Chassi vikt Beroende på chassit

Dimensioner - Släp

Lastkapacitet 45.000 liter

Axlar 4

Fack 5

Fördelning fack 13.000/7.000/5.000/7.000/13.000 liter

Längd 14.297 mm

Bredd 2.550 mm

Höjd 3.503 mm

Axelavstånd Beroende på chassit

Max tillåtet vikt 38.000 kg*

Byggnadsvikt 6.820 kg

Chassi vikt Ingår i byggnadsvikt

* Förberedd för uppgradering till 42 tons


