TankGuard

- unikt stöldskyddssystem för utrustning inom
- Entreprenad
- Åkeri
- Skogsbruk
- Jordbruk
- Samhällsskydd

Stölder ur entreprenadmaskiner och
farmartankar på arbetsplatser och uppställningsplatser är ett utbrett problem.
Dagligen töms maskiner och tankar på
diesel med driftstopp som följd.

TankGuards system passar
i princip alla grävmaskiner,
hjullastare, dumpers och vältar
på marknaden. Tankning sker
precis som vanligt oavsett om
bränslet tankas med pump
eller med pistolhantag.

Åkare drabbas ideligen av stölder av diesel ur lastbilar vid
uppställning när fordonen inte är i bruk. Detsamma gäller
stölder av innehållet ur förvaringsutrymmet på trailers och
containers som fraktas på lastbilarna. TankGuards olika
system skyddar lastbilen från dessa typer av stölder.

TankGuard ger ett
fullgott skydd för
hårda trailerskåp
med både lås och
låsreglar monterade
på insidan av
trailerskåpets dörrar.

Maskiner verksamma inom skogsbruk står ofta tillsammans med
tankar ute på relativt otillgängliga
platser vilket gör dessa till gynnsamma byten för stölder. Inom jordbruket ﬁnns liknande problem då
maskiner, traktorer, farmar- och

gårdstankar står på platser med
begränsad tillsyn. TankGuards system har specialanpassade adapters till olika skogsmaskiner och
förvaringscontainers. Men även
till traktorer som ej har plasttank,
samt gårdstankar.

TankGuard passar även alla farmartankar på marknaden och hindrar angrepp via påfyllningsröret
på tanken. Systemet monteras
nedsänkt i tankens påfyllningsrör.
Med systemet installerat kan tankning från tankbil ske som vanligt.

TankGuard minskar risken att drabbas
En polis och en verkmästare slog sina
kloka huvuden samman och fram
togs TankGuard, ett unikt system som
försvårar tjuven att lyckas med dieselstölden. Representanter från SSF och
Länsförsäkringar lovordar produkten
och ser den som ett sätt att minska
stöldproblemen.
Polisen Kenneth Jonsson och verkmästare Hans-Erik Strandberg bevittnade
på nära håll hur stölderna av diesel ur
maskiner och farmartankar eskalerade
vid bygget av Botniabanan kring deras
hemtrakt i Nordmaling, Västerbotten.
Istället för att passivt studera situationen satte man sig ner och funderade
vad man kunde göra åt problemet.
Resultatet är TankGuard, ett lika enkelt
som smart stöldskydd som sänks ned i
maskinens eller tankens påfyllningsrör
och låses fast.

Och där sitter det. Tester visar att
systemet tål tryck på över 700 kg
utan att det vare sig går att trycka in
eller dra ut ur påfyllningsröret.
Svenska Stöldskyddsföreningen som
arbetar väldigt aktivt med dieselstölder
har funnits med som bollplank vid
framtagandet och ser en stor potential i
produkten.
- TankGuard kommer kraftfullt att
försvåra för tjuvarna att stjäla diesel,
säger Magnus Rydhult initiativtagare till
SSF Stöldstopp.
Även Länsförsäkringar har haft systemet inne för tester och utvärdering och
rekommenderar TankGuard till den som
vill minska risken att bli drabbad av en
stöld och den skadegörelse som detta
ofta medför.
– Ett bra satt att minimera stölder ur
farmartankar och maskiner, säger

skadeinspektören Leif Hägglund, Länsfösäkringar Väserbotten.
Utöver systemen för att motverka dieselstölder har HK Innovation utvecklat system för en rad övriga problemområden
för svenska entreprenörer, byggföretag
och åkerier. Stölder av diesel ur lastbilarr
har på senare år blivit ett växande problem, likaså drabbas åkerier allt oftare av
stölder ur trailers och fraktcontainers.
Inom byggbranschen är stölder ur förrådscontainers ett stort problem. HK Innovation har tagit fram lösningar på samtliga
av dessa problemområden.
TankGuard tillverkas i Bjurholm,
Västerbotten av Automattolerans AB i
högklassigt härdat stål. Tillverkningen
sker lokalt för att säkra produktens
kvalitet.

Reservkraftverk är kritiska enheter för att
våra viktigaste samhällsfunktioner som
elförsörjning, telefonnät och sjukvård ska
kunna fungera även vid ett bortfall av det
ordinarie kraftnätet. Kraftkällan är i princip
uteslutande stora dieselaggregat med tankar
på upp till 20-30 Kbm. Mängden diesel och
den i många fall ogynsamma
geograﬁska placeringen gör dessa enheter
till attraktiva föremål för stölder.

Så här tycker kunderna:
“Vi underhåller TeliaSoneras
reservkraftverk i Dalarna och haft
enorma problem med stölder ur
dessa på olika håll i länet. Efter att
vi utrustat enheterna med TankGuard har vi inte haft några stölder
överhuvudtaget. Strålande!”
Lars Wiklund, Dalkia,Rättvik

“Mina maskiner och tankar har
drabbats av otaliga stölder av
diesel genom åren. Sedan jag
installerade TankGuard på mina
maskiner har försöken fortsatt
men tjuvarna har inte lyckats
stjäla en enda liter!”
Rolf Björklund, Nyåker

“Det är kanonbra att det ﬁnns
adapters som passar även den
typ av maskiner och kompressorer
som jag använder till brunnsborrningar i norra landsändan.”
Robert Wilhelmsson, Umeå Borr

Besparingsexempel
Nedstående är ett exempel på de kostnader
som kan uppstå när du drabbas av en stöld
eller ett inbrott, och är beräknat på ett stöld
av 400 liter bränsle samt ett oplanerat stillestånd på maskinen under fyra timmar.
Siffrorna är tänkta att fungera som en
ﬁngervisning.
Förlorad intäkt 3200 kr
Personalkostnad 800 kr
Förlorat bränsle 5000 kr
Avskrivning 600 kr
TOTALT 9600 kr
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