
Keep on moving:  
nye EnergyTender+ for en verden i 
endring 
Smart utformet ned til minste detalj 

Tolsma EnergyTender+ 
Den pålitelige energikilden for ethvert 
sted: Keep on moving! 

EnergyTender+ har et unikt sett av funksjoner. 
Designet er gjennomtenkt ned til minste detalj. 
Fokuset er på det praktiske: trygg å bruke og lett å flytte på, 
stable og beskytte mot tyveri – alle disse funksjonene er 
innlemmet i designet. 

Nye EnergyTender+ er en ny standard for drivstofflagring på 
arbeidsstedet. Uansett sted. 

Det perfekte eksempelet på utmerket ingeniørarbeid, bygget for en 
lang levetid. 

 Funksjoner: 
- kompakt struktur med stor lagringskapasitet 
- robust design uten skjøre løfteøyne 
- lettere å flytte på enn noensinne 
- takket være bjelker på alle sidene 
- og utsparinger for heisestenger i stablingsprofilen 
- med et nedsunket lokk 
- som gjør det enkelt å beskytte tanken mot tyveri 
- og å stable den 
- holdbart galvanisert stablingsprofil og lokk 
- overflatebehandling i alle mulige farger 





[Skriv her] 
 

Hva gjør nye EnergyTender+ så unik? 

 
 

De sterke stablingsprofilene på 
toppen av tanken beskytter 
lokket. 
Takket være den horisontale 

strukturen og solide konstruksjonen kan en 
annen EnergyTender+ enkelt plasseres på 
toppen av tanken, selv om den har en annen, 
større eller mindre kapasitet. 

Det er også mulig å parkere en 
gravemaskinskuffe eller annet utstyr på 
tanken, noe som også er en utmerket måte å 
forhindre tyveri på. 

  
 

Det solide lokket beskytter 
tankens indre. 
Tanken er produsert av 
galvanisert stål, slik at det 

samsvarer med stablingsprofilenes overflate. 
Dette betyr også at den overholder de 
strengeste brukerkravene og er immun mot 
overfladeskader. 

  
 

Det er mulig å plassere en 60L 
eller 200L AdBlue-tank 
(rustfritt stål) oppå tanken, 
avhengig av typen. For alle 

kapasiteter og tiltenkte bruksformål kan et 
matchende pumpesett monteres på fabrikken. 
Tolsma Tanks kan levere alle tanker fullt 
montert: "Plug and play!" 

 

HiCube er ekstra høy, 
slik at den opptar 
mindre gulvplass. For 
enkel tilgang har vi 
utviklet et integrert trinn. 

 Kroppen på 
EnergyTender+ 
kan sprøytes i alle 
mulige RAL-farger. 
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De fire utsparingene i 
stablingsprofilene er utstyrt 
med heisestenger som gjør 
det enkelt og trygt å løfte 

EnergyTender+. Uten tap av tid. Så aldri mer 
skjøre løfteøyne – bare toppmoderne, 
effektiv løfting. 

Hvis tanken må flyttes ofte, kan du be oss 
om å montere Tolsma Teckel. Dette er en 
løftehjelp som på ingen måte hindrer bruken 
av tanken, men som gjør det ekstra enkelt å 
løfte den trygt og raskt. 

 Hver EnergyTender+ er utstyrt 
med tverrgående bjelker på 
alle sider, som gjør det mulig å 
få tilgang til og flytte tanken fra 

alle retninger. Eller å stable den på toppen av 
en annen EnergyTender. 

Kroppen på EnergyTender+ kan sprøytes i alle 
mulige RAL-farger og, når det er relevant, 
utstyres med logo-klistremerker slik at tanken 
passer perfekt til bedriftens uttrykk. 

 Nytt i Tolsma Tanks` allerede 
omfattende produktserie: 
3000 CL. Forkortelsen står for 
"Compact Low". Denne tanken 

er bygd ekstra bred, samtidig som den 
vanlige høyden til de andre EnergyTender-
tankene er bevart. 

Denne varianten er den perfekte løsningen 
for brukere som ønsker å kombinere stor 
kapasitet med en høyde som gjør tanken 
enkel å få tilgang til. 

CLs volum er det samme som for det andre 
unntaket i produktutvalget – High Cube. 

    

     
 
Bedriftens uttrykk 
EnergyTender+ har et design som passer 
perfekt til den mer aerodynamiske linjen på 
nyere anleggskjøretøy og annet utstyr. 
Tolsma Tanks lakkerer gjerne tanken i farger 
som passer med bedriftens øvrige uttrykk. 
Etterbehandlingen kan fullføres med 
logoklistremerker og/eller tekst. Tanken vil da 
perfekt passe til bedriften, og EnergyTender+ 
vil være en attraktiv tredimensjonal 
reklameplakat på veien eller ved 
utendørsanlegget. 
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[Skriv her] 
 
 

Bredt utvalg av pumpesett AdBlue-innertank av rustfritt stål  
  

Tolsma Teckel vippearm På undervogn  
  

Hvorfor skulle dere ta til takke med færre 
funksjoner? 

For de ulike modellene har Tolsma 
Tanks pumpesett som passer perfekt 
til både kapasitet og tiltenkt bruk av 
den aktuelle tanken. 

 I tillegg til for eksempel doble pumpesett for 
kombinasjonen med AdBlue. Tolsma Tanks 
kan levere et system der alle delene er 
perfekt tilpasset hverandre. Med overlegen 
brukervennlighet som resultat. 

De såkalte Tolsma Teckel gjør det enklere 
enn noensinne å løfte og flytte 
drivstofftanker, og avhengig av modellen 
inkluderer de også tyverisikring. 

 En ny måte å flytte tanker på: På fabrikken 
monteres tanken på en undervogn for 
langsom eller rask transport. Undervognen 
med enkeltaksel eller tandemaksel er spesielt 
designet for å kombineres med EnergyTender-
tankene. Tanken og undervognen skaper en 
balansert helhet. 





Produktoversikt 

 Volum (liter) Lengde (mm) Bredde (mm) Høyde (mm) Vekt (kg) 
1) EnergyTender+ 500 500L 1205 1192 1054 347 
2) EnergyTender+ 700 700L 1440 1192 1054 395 
3) EnergyTender+ 995 995L 1560 1192 1260 481 
4) EnergyTender+ 1150 1150L 1736 1192 1260 553 
5) EnergyTender+ 1600 1600L 2276 1192 1260 695 
6) EnergyTender+ 2200 2200L 2306 1192 1510 785 
7) EnergyTender+ 3000 3000L 3086 1192 1510 977 
8) EnergyTender+ 3000CL 3000L 2306 1512 1810 917 
9) EnergyTender+ 3000HC 3000L 2306 1192 1510 917 

Mulighet for å bygge inn en AdBlue-tank: 995/60L, en 200L AdBlue-tank passer i 1150, 1600, 2200 og 3000L. 



[Skriv her] 
 

Tolsma Tank Talent 
Tolsma bygger ikke bare de mest brukervennlige drivstofftankene, vi designer og bygger også 
tilbehør som gjør tankene enda mer effektive, for eksempel våre såkalte Teckels (vippearmer), 
undervogner for langsom eller rask transport, trapper og landinger. 

Vi oppfant den moderne IBC-tanken, designet de første stablebare tankene og utviklet også 
mange flere nye ideer basert på våre observasjoner av arbeid i det daglige. Vi ser alltid nøye på 
hvordan kundene våre bruker produktene våre og gir dem så ny mening på tegnebrettet. Denne 
arbeidsmetoden gjør det mulig for oss å bygge tanker som tilfredsstiller brukernes behov enda 
mer effektivt. Hvert nye design er den logiske konsekvensen av å observere hvordan 
produktene våre brukes i praksis og lete etter mulige forbedringer. 

Fordi slagordet også gjelder for oss: Keep on moving! 

 Hvis du er interessert i våre andre 
kapasiteter, kan du velge en av følgende 
mapper: Flere kapasiteter, i alle ordets 

betydninger: Tolsma Tanks. Også 
internasjonalt.  

 Tolsma Tanks BV. 
IJzerweg 1c 
8445 PK Heerenveen 
Nederland 

Tlf. +31(0)513-633 733 
e-post: info@tolsmatanks.nl 
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