Premac är ett registrerat varumärke
för produkter anpassade för
drivmedelsbranschen

RUNTOMKRINGPRODUKTER

FÖR DRIVMEDELSANLÄGGNINGAR

Sedan 1976, när företaget grundades, har vi byggt,
förnyat och servat drivmedelsanläggningar. Hela
tiden har drivkraften varit att hitta effektivare
lösningar. Premac, som står för prefabricerade
mackar, blev 1996 vårt varunamn på våra produkter
och lösningar som du kan se delar av i den här broschyren. Den kan ses mer som en inspirationskälla
än en komplett tillbehörskatalog. Givitvis kan du
beställa allt i den här broschyren från brandskåp,
pumpöar, spillplattor ,skärmtak och adblue-teknik
till en mer komplett truckstopmodul eller automatstation. Har du frågor angående teknik eller priser
ring oss så kan vi tillsammans hitta en bra lösning
för just ditt företag. Att utveckla och effektivisera
säkrare och bättre anläggningar för dig som kund
och din konsument är ju som sagt vår drivkraft.
Emil Andersson
VD
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PUMPÖRAMAR
Rostfri ram, armerade med urtag för
pumpar, elbrunnar, takpelare m.m.
som gjutes på plats i alla storlekar
och höjder.

PUMPÖAR
Färdiggjutna pumpöar i betong med
rostfri ram och urtag för pumpar,
elbrunnar, takpelare m.m. i alla
storlekar och höjder, snabbt, enkelt,
priseffektivt.

PUMPÖRENOVERING
För renovering av befintliga pumpöar.
1. Rostfri sarg
2,Ackredurbehanling i valfri färg.
Halkfri och beständig mot bensin,
olja mm.
3. Rostfri rörsarg för extra skydd mot
påkörning.
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SPILLPLATTOR
Prefabricerade spillplattor i kuvertlutad, mönstergjuten fiberbetong
med ingjuten körbar brunn.
Mått: 2300 x 2300, tjocklek 150 mm.
Utrustad med klackar för asfaltsanslutning. Finns med centralt- eller
sidoplacerad brunn.

CENTRALPÅFYLLNING
Prefabricerad färdigmonterad centralpåfyllning i fiberbetong, bara
att ställa på plats och ansluta. Från
2- 10 påfyllningar. Komplett utrustad
med stativ för avluftningar, låsbart
lock med hydrauldämpare, urtag för
rör och kablar. Plats för överfyllnadsskydd, skyltar och jordanslutning samt ventilation. Utrymme för
kontroll av dubbelmantlade rör m.m.
Finns även för placering på pumpö.
Finns också i en enklare variant.
Spillplatta med eller utan huv och
fristående stativ i stolpfundament.
Kan levereras färdigmonterade med
överfyllnadsskydd, skyltar mm.

GUMMIDUK
Petroleumbeständig 3 mm gummiduk
för läggning under drivmedelsinstallation under mark.
Med lågpunkt kopplad till
oljeavskiljare som sekundärt skydd i
händelse av läckage under mark.
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OLJEAVSKILJARE
Koalesensavskiljare som uppfyller
klass 1 kraven, 0,5 mg olja per liter
vatten som standard, klarar upp till
2000 m3 fri yta. Kan enkelt förstoras
att klara upp till 6000 m3 fri yta. Kan
levereras med oljestopp och larm.

AVLUFTNINGSRÖR
Avluftningsrör i galv för montage
ovan mark.

PEJLBETÄCKNING
I galvad stålplåt, teleskopiskt,
dubbla luckor, en för manuell pejling
och en för att öppna mer sällan. Kan
förses med larm.

PEJLLOCK
Inbrottssäkert slirlock för manuell 2”
och automatpejling 3” i rostfritt stål.
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GASFÄLLA FÖR VÄGG
OCH MARKMONTAGE
För väggmontage: Ventilerad i galvad
plåt. Standardmått 400 x 600.
För markinstallation: Körbar betäckning i ø 400 eller ø 600.

FUNDAMENT
Färdiggjutna betongfundament till
skyltar, skärmtak, cisterngrundläggning m.m. i alla storlekar, konstruktionsberäkning ingår, snabbt, enkelt,
priseffektivt.

PÅKÖRNINGSSKYDD
Prefabricerade flexibla påkörningsskydd i betong som inte behöver
grävas ner utan klistras fast mot
underlaget.

FLAGGSTÅNGS- OCH
STOLPFUNDAMENT
Färdiggjutna flaggstångsfundament i
betong med ingjuten bultkorg för 612 m stänger. Prefabricerade betongfundament för runda och fyrkantiga
stolpar, 3- 12 m inkl kilfastsättning,
enkelt, billigt, snabbt.
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BRANDRÄDDNINGSSKÅP
Brandräddningsskåp utrustat med
brandsläckare, brandfilt, handskar
och absorbent, larmförberett. Kan
placeras mot vägg eller fristående.
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SANERINGSTUNNA
Innehåller 15 kg saneringsabsorbent
som enkelt skyfflas fram via öppning
framtill på tunnan.
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SOPSORTERING
I lackerad alu-zinkplåt, stabil konstruktion för brännbart, metall och
deponi. Kan enkelt kundanpassas.

WC MODUL
Våra el-databodar eller teknikskåp
kan integreras med en högklassig
wc-modul (typ vägverksmodell) helautomatiserad och enkel att underhålla/rengöra. Självklart även som
enskild modul. En eller flera i anslutning till truckstopp eller automatstationer. Levereras med prefabricerad
grundläggningsplatta, bara att lyfta
på plats och installera.
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EL-DATABOD
• Valfri träpanel i valfri färg.
• 10 cm isolering i golv, väggar och tak.
• Inbrottssäker dörr.
• Inv. väggar i spånskiva för
stabila infästningar.
Utrustad med värme, ventilation, belysning inne och ute, fasadmätarskåp,
elinstallation, hyllor, nyckelskåp, tittöga,
stänkplåt runt om, utvändig gasfälla
m.m.
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Standardmått 2x3 m.

EL-DATABOD
• Sandwichstomme med
aluminiumförstärkning.
• Valfri färg infärgad i plasten.
• Stabil dörr med dubbelt hakregellås.
Sandwichkonstruktion i glasfiber armerad plast med ingjutna plywoodskivor
för stabila infästningar. Hörn i aluminiumprofiler. Tjocklek väggar 3 cm,
golv och tak 5 cm. Golvet har dessutom
en ingjuten halkfri golvplyfa. Stabil
dörr med dubbelt hakregellås. Påbyggd
ryggåstak i plast. Utrustad med värme,
ventilation, belysning, fasadmätarskåp, elinstallation, hyllor, nyckelskåp, tittöga, utvändig gasfälla m.m.
Standardmått: 2 x 1,5 m

EL-DATASKÅP
• Sandwichstomme med
aluminiumförstärkning
• Valfri färg infärgad i plasten
• Mått: 1500 x 700 x 1700
• Stabil dörr med
dubbelt hakregellås
Sandwichkonstruktion i glasfiber armerad
plast med ingjutna plywoodskivor för stabila infästningar och hörn i aluminiumprofiler. Väggtjocklek 2,5 cm. Golv i 5 cm
cellplast. Utrustad med värme, ventilation, belysning, fasadmätarskåp, elinstallation, hyllor, nyckelskåp, m.m.

GRUNDLÄGGNING FÖR
BODAR & SKÅP
Prefabricerad grundläggningsplatta i
betong med urtag för kablar, vatten
och dyl. måttmässigt anpassade till
bodar och skåp för enkel, snabb och
priseffektiv platsmontage.
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AD-BLUE SKÅP MED
ELLER UTAN PUMP
Glasfiberarmerad sandwichkonstruktion i mycket stabilt utförande med
aluminiumprofilförstärkningar i alla
hörn. Invallade tankar från 2-8 m3
inkl alla installationer, värme m.m.
15 ml pump kommunicerbar både
med AutoTank och Wayne. Levereras
komplett färdig inkl dekalering, bara
att ställa på plats och koppla in.
AD-BLUE INOMHUS
Komplett Ad-Blue anläggning för inomhusbruk. Plasttank 2, 3 eller 4 m³
utrustad med 15 min/L pump.
Pistolhandtag, påfyllningsanordning,
överfyllnadsskydd mm. Enkel att
transportera, ställa på plats och att
flytta. Anslutes till 220 V.

AD-BLUE PUMP
Fristående AdBlue pump som suger
från ovan- eller underjord placerad
cistern. Pumpen kommunicerar med
Autotank och Wayne och ger 15
min/l. Kan placeras på bef pumpö
eller levererad pumpö med påkörningsskydd.
Finns i två modeller.
En som är 800x800x1800mm och har
6 meter slang.
Den mindre är 500x500x1500mm och
har 3,5 meter slang.

OVANJORD
ANLÄGGNINGAR
Komplett ovanjordanläggning för
bensin, diesel och etanol. Dubbelmantlad. Utrustad och godkänd för
uppställning som fristående drivmedelsanläggning tex glesbygd, båtmack och åkerier.
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För utomhus

För inomhus

SKÄRMTAK
Leverans av kompletta skärmtakskonstruktioner i galv med eller utan
undertak i valfri över- respektive
undertaksplåt. Komplett utrustade
med avvattningssystem, breddavlopp,
stuprör, stativ för reklamramp m.m.
kan levereras med erforderliga armaturer.
Standardmått 8 x 8, 8 x 14, 8 x 21,
alla med fri höjd. Montagetillbehör
och anvisning medföljer. Kan levereras med grundläggning och pumpö.

PELARINKLÄDNADER
Vi levererar kompletta takpelarinklädnader i glasfiberarmerad plast
eller plåt, lackerade, dekalerade enl.
manual eller designförslag.

VÄDERSKYDD/
ARKADTAK
Från den minsta till den största i
UV-beständig, okrossbar, rökfärgad
polykarbonatplast. Konstruktion av
strängsprutade aluminiumprofiler
och upplagsprofiler med inbyggt
regnvattensystem och stativ för
skyltrampsmontage. Glasväggar av
härdat 8 mm lamellglas. Kan levereras komplett färdiga inkl belysning,
dekalering, ramper, valfri färg m.m.
Kan även levereras färdigmonterad
på pumpö. Bara att lyfta av, ställa på
plats och koppla in.

TRUCKSTOPPMODUL
Komplett truckstoppanläggning bestående av pumpö, väderskydd, teknikutrymme, Ad-Blue,
spolarvätska, sopsortering, pump,
betalpelare m.m. Kan anslutas till
stående, liggande eller underjordscistern.
Levereras färdig att lyftas av på
plats och koppla in.
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VÄDERSKYDD/
ARKADTAK FÖR GAS
Med eller utan pumpö. Ventilerad
upptill. levereras med belysning,
reklamramp och dekaler. Finns i alla
storlekar och modeller.

BUTIKSINREDNINGAR
Vi tillverkar inredningar efter kundens önskemål. Prefabricerade till
mycket konkurrenskraftiga priser.

SERVICESKÅP
Nya tidens vatten/luft skåp där man
betalar för servicen. Kan enkelt kompletteras med till exempel spolarvätska och dammsugning mm.
Levereras komplett färdig, bara att
montera och koppla in på plats.
Kommunicerar med både AutoTank
och Wayne.
Kan även levereras med måttanpassad
grundläggningsplatta i betong
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CISTERNER
Under- och ovanjord.
Liggande eller stående.
Dubbelmantlade.
Invallade.
I alla storlekar och modeller.

DEKALERING
Vi dekalerar de mest omöjliga och
möjliga objekt med vinyl av mycket
hög kvalité, 7 års färggaranti.

De ka le ri ng
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Dekalering av
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SKYLTSYSTEM
Egen tillverkning och legotillverkning
av alla typer av skyltsystem. In- och
utfartsskyltar typ vägverksmodell
med bolagslogotyper. Kundinfotavlor,
fristående eller på vägg. Prisinfotavlor, fristående eller på vägg.
Fasadskyltar för butik, vatten/luft,
tvätt o dyl. Traditionella med lysrör
eller energisnåla med lysdiodteknik.
Takljusramper med lysrör, släpljus,
diodljus, höga som låga. Vägskyltar,
traditionella med lysrör, lysdiodteknik eller släpljus, väderbeständig
textilduk m.m. Digitala prisskyltsystem med lysdiodteknik, kommunicerbara med kassasystem.

BELYSNING
En otroligt effektiv rund kvalitetsarmatur till ett mycket bra pris för
montage utanpåliggande eller infällt
under skärmtak, 150W metallhalogen.
Fråga oss om belysning inne, ute,
på stolpe. Vi har många intressanta
alternativa lösningar. Även vad gäller
underhåll.

Väderskydd/Arkadtak

Belysning

Belysningsfundament

Skyltramper

Avluftning

Påkörningsskydd
AD-Blue pump

Pumpö
Betalningssystem
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Dekalreing

Spillplatta

KOMPLETTA
DRIVMEDELSANLÄGGNINGAR
HEL ELLER I DELAR!

Diesel
ACP

Active Cleaning
Power

Diesel

0,0

0,0

0,0

Diesel

ACP

Active Cleaning
Power

ARKAD

ACP

Active Cleaning
Power

ARKAD

väderskydd
med teknikmodul
och påfyllningsdel

Butik

STATOIL
Läckageinvallad
drivmedelsinstallation
Betongcistern under
jord som också fungerar
som grundläggning
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