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30 års erfarenhet
av tankar & sånt!
Tankrenting har över 30 års erfa-
renhet av arbete med kemikalie-
hantering, transporter, tankar och 
cisterner. Sedan 2014 arbetar vi 
uteslutande med att tillhandahål-
la lagringstankar och all tänkbar 
kringutrustning. Våra kunder finns 
idag inom allt från svensk basin-
dustri till kommunal vattenvård.

Från någon av våra tre depåer 
kan vi snabbt leverera precis den 
utrustning som du behöver till 
uppställningsplatsen hos dig, och 
vill du ha hjälp med installationen 
så erbjuder vi även detta.

Alla verksamheter ser olika ut, 
men behöver du hyra tankar eller 
cisterner så är Tankrenting alltid 
en trygg och enkel lösning.

Tillfälligt lagringsbehov i sam-
band med besiktningar eller plane-
rade stopp? Behov av extra kapa-
citet vid provkörningar? Särskilda 
önskemål om pump- eller mätut-
rustning eller helheterbjudande 
kring installationer och 
serviceunderhåll?

Vi har det du 
behöver – kontakta 
oss på Tankrenting
så hittar vi den 
bästa lösningen för 
just din verksamhet!

2020-03-10

Ulf Hällberg
uffe@tankrenting.com
076 - 110 51 10

Jean Collin, teknisk 
chef, Scandinavian 
Biogas

Scandinavian Biogas är en av Nordens största 
privata producenter av biogas, och arbetar för 
en hållbar övergång från fossil till förnybar 
energi. Här frågar vi tekniska chefen Jean Col-
lin om samarbetet med Tankrenting:

–Vi har hyrt två stycken 
tankar om 40 kubikme-
ter till vår anläggning i 
Huddinge. De används för 
mellanlagring av kväverik 
biogödsel. Vi lät gjuta två 
betongplattformar och 
sedan kom Tankrenting 
och lyfte allt på plats. 

–Vi har behov av den 
här typen av tillfällig lag-
ring ibland, men det finns 

inte så många aktörer på 
marknaden. 

–En av våra konsulter, 
som arbetar mycket inom 
processindustrin, rekom-
menderade Tankrenting 
och vi är absolut nöjda. 
Tankarna har fungerat 
problemfritt sedan de 
togs i drift hösten 2019.

Vi fick bra tanklösningar

Här finns vi!
·  Örnsköldsvik

· Norrköping

·  Gävle
Du bokar tankar och utrustning 
via telefon: 076-110 51 10 eller 
mail: info@tankrenting.com

VI HAR TRE DEPÅER I SVERIGE

www.tankrenting.com

FAKTA

Scandinavian Biogas 
är en av Nordens 
största privata produ-
center av biogas

Ulf Hällberg
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BillerudKorsnäs stora produktions-
anläggning i Rockhammar har flera 
gånger hyrt kemikalietankar för planerade
stopp. Vi frågar Lars Sjöholm om hur 
samarbetet med Tankrenting varit:

–Vi har hyrt av Tankrenting 
i flera omgångar. Vi tillver-
kar pappersmassa vilket 
innebär att vi använder en 
hel del kemikalier som ska 
lagras och doseras på ett bra 
sätt. Hösten 2018 hyrde vi 
en lagertank för svavelsyra 
under tiden som den ordi-
narie tanken besiktades. Då 
hyrde vi även invallnings-
kar och mätutrustning och 
köpte slang för att koppla 

mellan tanken och vår egen 
pumpanläggning.

–Hösten 2018 hyrdes vi 
även en 35 kubikmeters 
lagertank för natriumbisul-
fit, med invallningskar och 
nivåmätning, för en prov-
körning som vi skulle göra. 

–Tankrenting har ställt 
upp tanken och när vi varit 
klara har de hämtat tanken 
igen. Det har funkat jättebra 

och vi har aldrig haft några 
problem med utrustningen. 
Att vi kunnat hyra kring-
utrustning från samma 
företag är också en fördel. 
FAKTA Lars Sjöholm, 

drifttekniker, 
BillerudKorsnäs 
Rockhammar AB
   

Tankar anpassade
för kemikalier

Holmens skogsinnehav utgör basen för vår 
verksamhet i ett kretslopp där råvaran växer 
och förädlas till allt från trä för klimatsmart 
byggande till förnybara förpackningar, maga-
sin och böcker.Vi frågar Sandra Jonsson, pro-
duktionsingenjör på Holmen Paper Braviken  
om hur samarbetet med Tankrenting varit:

–Normalt hyr vi inte den 
här typen av utrustning, 
men när vi skulle inleda en 
provkörning hösten 2018 så 
var hyra en bra lösning. 

–Tankrenting levererade 
en 20 kubikmeters tank som 
används för kemikaliedose-
ring provkörningsprojektet. 

Vi hyr också ett invallnings-
kar, mätutrustning och 
doseringspump.

–Provkörningen har tagit 
längre tid än vi räknade 
med från början, men vi har 
bara kunnat förlänga hyran. 
Under den här tiden har 
vi inte haft mycket kontakt 

med Tankrenting eftersom 
det inte har behövts – allt 
har funkat och vi har inte 
haft några problem med 
utrustningen.

FAKTA

Braviken Paper Mill. Bruket 
producerar papper för tidningar, 
böcker och direktbrev. Pro-
duktionen i Braviken är 100% 
baserad på färska träfibrer från 
massavirke och träflis från det 
intilliggande Holmen Timber 
sågverket.

Hyra tankar var
bästa lösningen!

Foto: Holmen Paper

Bildtext: Anpassad kemikalietank installerad 

I Frövi/Rockhammar produ-
ceras förpackningskartong 
och vätskekartong. Dessutom 
finns ett utvecklingscenter med 
expertishjälp inom förpack-
ningsoptimering, trycksupport 
och konverteringssupport.
Här jobbar 640 personer.


