
Station-to-Go
Kompletta drivmedelsanläggningar

Station-to-Go är vårt koncept för kompletta, nyckelfärdiga drivmedelsanläggningar som 
placeras ovan mark. Allt från tank till terminaler och dispensrar ingår. Du kan snabbt få 
igång en ny anläggning där behovet finns. 
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Cistern för ett eller flera bränslen
Cisternen kan delas in i flera fack för att hantera 
flera olika bränslekvaliteter. Station-to-Go levereras 
med korrosionsskyddade cisterner enligt kraven 
i EN 12285-2 (klass C3), som enkel eller dubbel-
mantlad cistern, beroende på vilka miljökrav som 
är aktuella på platsen. 

För ökad livslängd rekommenderar vi även 
invändig behandling, särskilt vid användning av 
biobränsleblandningar. 

Service och installation
Vi har ett rikstäckande nätverk för installation, 
teknisk support och service. Med koppling till 
TapNet kan din station felsökas på distans. Ofta 
kan problem också lösas utan att en tekniker 
behöver skickas ut. 

Konfigurera fritt efter dina behov
Du väljer själv vilken terminal och vilken eller 
vilka pumpar du vill ha på din anläggning och 
hur dessa ska vara utrustade. Det går också att 
beställa en anläggning med tom plattform för att 
en lokal installatör ska kunna installera dispenser 
och kortterminal. 

Anläggningen kan också utrustas med nivå- och 
läckageövervakning och koppling till TapNet för 
administration och transaktionshantering.

Fördelar
• Nyckelfärdig lösning

• Snabb leverans

• Kostnadseffektivt

• Minimalt med förberedande markarbeten

• Kan omlokaliseras vid behov

Väggar och tak
Station-to-Go kan levereras antingen med fullt  
åtkomlig tank eller med tak och väggar runt 
cisternen, lämpliga för profilering eller reklam-
budskap.

Ett integrerat tak skyddar mot regn och snö. 



TapNet
I TapNet kan du administrera och övervaka dina 
stationer i realtid. Allt du behöver är en dator,  
mobil eller surfplatta med internetuppkoppling.

I TapNet definierar du vilka larm som ska skickas, 
som e-post eller SMS till en eller flera mottagare.

Teknisk support
Hos oss får du personlig teknisk support som är 
anpassad efter dina förutsättningar. Vi har lång 
erfarenhet av att hantera utrustning från olika 
tillverkare, av både nyare och äldre modeller  
och hjälper dig att få alla delar att fungera 
tillsammans. 

Välkommen till CODAB!
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