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Snabb och effektiv lösning!
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Vi fortsätter att
synas
Tack alla nya kunder som börjat
anlita oss. Några episoder om det
har vi med i det här nyhetsbrevet.
Vi fortsätter att sprida information
om vad vi kan och gör. Har du
frågor? Ring!

När ett tillfälligt behov uppstod behövde BillerudKorsnäs Skärblacka hyra in en portabel
tank. Sektionschef Helén Gustafsson fick goda
referenser på Tankrenting från två håll, och
konstaterar att både utrustning och service
motsvarade förväntningarna.
–Det uppstod ett tillfälligt
behov under sommaren
2020 där vi behövde både
en portabel tank och en
invallning. Jag fick tips
både från vår egen projektavdelning och från en
av våra kemikalieleverantörer som hade erfarenhet
av Tankrenting så vi valde
att hyra därifrån.
På Skärblackaanläggningen renas allt avloppsvatten från processen,
och i juni levererades en
40 kubikmeter stor tank
i glasfiberarmerad plast
som skulle användas för

30 års erfarenhet

Här finns vi!

·
·
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Örnsköldsvik
Norrköping
Gävle

Gap-plasttankar på 40 m3.

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.

Helén Gustafs-

en kemikalie. Möjligheten son, sektionchef,
att ta in tillfällig tankvo- BillerudKorsnäs
lym och kringutrustning Skärblacka
är viktig, och för SkärFAKTA
blacka var hyrerfarenheten positiv.
I Skärblacka produce–Allt har varit klockras vitt maskinglättat
rent, och kontakterna har kraftpapper, brunt
säckpapper och fluvarit enkla. Vid inkopp- ting. Dessutom finns
lingen så uppstod ett frå- två laboratorier med
expertis inom utveckgetecken kring nivåmäta- ling av förpackningar
ren, men då fanns Ulf på för livsmedel och
medicinska produkter.
Tankrenting online och så Här arbetar totalt omkunde vi lösa det direkt, kring 740 anställda.
säger Helén Gustafsson.

Tillfälligt lagringsbehov i samband med besiktningar eller planerade stopp? Behov av extra kapacitet vid provkörningar? Särskilda
önskemål om pump- eller mätutrustning 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!
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Hyrd tank
minimerade
stopptiden
Vallviks Bruk valde att hyra utrustning
av Tankrenting. Produktionstekniker
Tommy Lindberg berättar om erfarenheterna.
Anpassad kemikalietank installerad

–Vi hyrde en tank på 35
kubikmeter samt invallning
under ungefär en månad
och det funkade bra. Behovet uppstod när vi skulle genomföra besiktning av våra
egna tankar och en kollega
nämnde då Tankrenting.
Den inhyrda utrustningen levererades till bruket
och placerades på en markerad plats av Tankrenting
och kunde sedan enkelt

kopplas in. Tanken användes först till svavelsyra och
senare – efter rengöring –
till metanol.
–Möjligheten att hyra
tankar passar oss väldigt
bra. På så sätt kan vi genomföra besiktningar som
planerat och ändå köra
verksamheten som vanligt
utan stopptider. Vi fick i god
tid veta vilken typ av koppling det var på den inhyrda

tanken så att vi kunde skaffa
rätt slangar. När tanken
sedan kom på plats var det
bara att koppla om och köra
vidare direkt.
FAKTA

Tommy Lindberg
Produktionstekniker,
Rottneros
Vallviks Bruk

Vid Vallviks Bruk tillverkas uteslutande pappersmassa i form
av långfibrig, kemisk sulfatmassa. Under 2019 producerades
227 600 ton massa vid bruket.
Här arbetar cirka 180 personer.

Vi valde självklart
Tankrenting igen!
Katrinefors Bruk har hyrt av Tankrenting
tidigare. När det i sommar var dags för en rutinbesiktning var det naturligt att välja samma
leverantör igen, berättar processingenjör Peter
Colliander.
– Vi har många kemtankar
och de ska besiktas med
jämna mellanrum, men vår
anläggning ska gå dygnet
runt, året runt, så då är det
bra att kunna hyra tankar
under en period, säger Peter
Colliander.
I år hyrde Katrinefors
Bruk en kemikalietank på
35 kubikmeter under en

Peter Colliander
Processingenjör,
MetsäTissue
Katrinefors Bruk

månad. Tanken användes
till vattenglas (natriumsilikat), en kemikalie som
används i processen där
returfiber löses upp. Allt
funkade väldigt smidigt.
– Det har funkat precis
som det ska. Tankrenting
levererade tanken och sedan
var det bara att koppla in
nivåmätaren och fortsätta

driften. Det enda som avvek
från planen var att vi behövFAKTA
de ha tanken lite längre än
vi tänkt från början, men
det var bara att ta kontakt
Katrinefors Bruk har två papmed Tankrenting och så
persmaskiner och sex konversamt en avsvärtförlängde vi hyrestiden. Det teringslinjer
ningsanläggning för hantering
var inga problem alls.
av returpapper. Bruket produ-

cerar främst toalett- och hushållspapper samt pappersrullar
till industrin och har cirka 360
anställda.

