
Fuel Tank Solutions



Lette 
transport- 
løsninger



Kunde: Energikompaniet A/S

Energikompaniet A/S har gennem mange år benyttet HMK BILCON som leverandør af 
tankpåbygninger og anhængere. Tom Øvrum har følgende forklaring:
 
Ved valg af tankleverandører er der selvfølgelig mange vigtige ting, vi må tage 
hensyn til, og nogle af de områder, vi prioriterer meget højt, er, at påbygningen 
skal være enkelt og let at arbejde med samt, at vægten på tankpåbygningen 
skal være lav og have driftsikkerheden i top.
 
Derudover ser vi også på leveringssikkerheden, og ikke mindst på om der 
er mulighed for troværdig service, hvis der skulle gå noget galt, eller i 
værste tilfælde hvis der skulle ske et uheld. På disse områder vinder 
HMK BILCON helt klart i kraft af at have service-afdelinger i Norge og 
ikke minst med et norsk personale.

Vi har ganske enkelt hverken tid eller kapacitet til at have en bil 
stående, siger Tom Øvrum, som leder Energikompaniet A/S sam-
men med sin bror ”Bulle” (Stig Magnus Nafstad)

Kunde: OK a.m.b.a.

OK har i mere end 30 år brugt HMK BILCON som leverandør af tankvogne. Vi betragter 
ikke kun Bilcon som leverandør, men i lige så høj grad som en vigtig samarbejds-
partner. Dette er specielt kommet til udtryk gennem den kontinuerlige produkt-
udvikling der er sket gennem de sidste mange år, og som fortsat er en væsentlig 
del af samarbejdet. Uden dette samarbejde havde vi nok ikke været i stand til 
at opnå de resultater, som genspejler sig i vort kørende materiel i dag, udtaler 
Peter Kümmel-Nielsen der fortsætter:

Det er vigtigt for OK, at vi har tillid til alle vore samarbejdspartnere, og vi 
forventer med dette, at vi til enhver tid er 100% up to date på materiel, 
at vi har adgang til den nødvendige after sales service etc. Dette er en 
betingelse for, at vi kan opnå den effektivitet, som kræves i dag, slutter 
Peter Kümmel-Nielsen.

Kundeudtalelse
Energikompaniet AS

Kundeudtalelse
Tankvogntog



Hvorfor arbejde med os?

Brugervenlighed 
og after sales

Et andet vigtig parameter er brugervenligheden, som 
altid er i fokus. Blandt andet derfor har HMK Bilcon ud-

viklet det elektroniske styresystem SafeCon. Dette er 
udviklet specielt med henblik på at forenkle betjeningen 

af enhederne og på denne måde minimere risikoen for 
fejlbetjening og samtidig øge driftsikkerheden. 

After Sales Service er en vigtig del af vort koncept. Dette i er-
kendelse af, at intet produkt er bedre end den service brugeren 

kan forvente efterfølgende. HMK Bilcon sætter derfor en ære i at 
leve op til vore kunders forventninger – også på dette punkt.

Vores marked
HMK Bilcon har gennem årene fastslået sin position som en 
seriøs samarbejdsparter, og leverandør af alle typer tank-
opbygninger indenfor transport af olie og benzin-   produk-
ter i Skandinavien samt Færøerne, Island og Grønland.

Dette sker gennem løbende produktudvikling, hvor 
hovedvægten ligger på optimering af brugerven-
ligheden, driftsikkerheden og vægtoptimering. 
Det er således lykkedes os at opnå markedets 
hidtil laveste egenvægt - uden dermed at gå på 
kompromis med hverken brugsværdien eller 
konstruktionens holdbarhed, som der stilles 
ekstremt store krav til – specielt i Norge og 
Sverige samt på de nordatlantiske øer.



vogntog
Bil og hænger konstrueret 

til benzintransport, men sup-
pleret med pumpe og 1 udleve-

ringslange, så bilen ikke er ”låst” 
til benzintransport.

Anhængeren er selvbærende 
med boggie arrangement og aksel-

ophæng udført i aluminium. Kapacitet 
afhængig af chassisvalg og udstyr ca. 

18 – 19.000 liter på bil og 25 – 27.000 
liter på hænger.Når man nu 

skal bruge den
samme til 
det hele

vogntog 
Vogntog bygget til det svenske marked, 
med en superoptimeret lav opbygnings-
vægt. 60 tons i totalvægt og en nyt-
telast på 43.300 kg. Vogntoget er ud-
styret med 3 stk 4” faldstrømsmålere, 
pumpe, 3” pumpemåler og slange-
tromle monteret i forende af tank 
på motorvogn.

Distributionsbil
Distributions bil optimeret til trans-

port af olie og parafinprodukter. 
Udstyret med bundlæsning, over-

fyldningssikring, pumpe, 1-3 udleve-
rings-slanger, SafeCon elektronisk 

styresystem for automatiseret betjen-
ing og semiautomatisk skyllesystem. Kan 

naturligvis også anvendes til drop.

tankvogntog



Det der 
skal til og 
ikke meretanKsættevogn DK 

Enheden, der er optimeret for hurtig læs-
ning og aflæsning, er i dette tilfælde 
forsynet med 7 rum og monteret med 
additivsystem som tillader additi-
vering under aflæsning og sålede-
ser med til at udnytte enhedens 
fleksibilitet optimalt. Der er valgt 
komponenter med et minimum 
af modstand for at give den 
bedste aflæsningshastighed.

Sættevogn udviklet til volumen 
transport med høj nyttelast - spe-
cielt med henblik på kørsel til 
tankstationer. Sættevognen er 
udstyret med selvstyrende 
tredje aksel og lift monteret 
på første akslen 

oPtiMeret til oPgaven
Den cirkulære profil betyder, at en opnåelse 

af størst muligt tværsnitsareal, og dermed 
den kortest mulige længde på semitrailer-

en er mulig. Dette har flere fordele i form af 
vægtbesparelse og en lille drejeradius, hvorved 

semitraileren bliver ekstremt manøvredygtig, og 
at den let kan komme til på tankstationer med til 

tider meget trange tilkørselsforhold. 

stationskorsel 



Fyringsolie

Den 
optimale

oliebil

CitY trailer
City traileren er til trods 

for et volumen på ca. 
34m3 ekstrem fleksibel og 

manøvredygtig, og i stand til 
at manøvrere på selv meget 

små veje og tankstationer. 

City traileren er opbygget i 5 
rum, med pumpe, måler, slanget-

romler og funktioner som en 4 
akslet kombi tankmotorvogn og er 

således velegnet til både transport af                          
fyringsolie og stationskørsel. 

tanKvogn
Distributionsbil optimeret til transport af 
olie og parafinprodukter. Udstyret med 
bundndlæsning,overfyldningssikring, 
pumpe, 1-3 udleveringsslanger, Safe-
Con elektronisk styresystem for au-
tomatiseret betjening og vort semi-
automatiske skyllesystem med 
tilbageskyl til valgfrit rum. Her vist 
med tromleskab til heltromle.

tanKMotorvogn
4-akslet tankmotorvogn 

med en totalvægt på 32 tons, 
optimeret til levering af fyring-

solie. Tankanlæget er på 24m3, 
opbygget i 5 rum og udstyret 

med pumpe, måler, 2 stk. slange-
tromler, dobbelt additivanlæg og 

SafeCon styrings-system koblet op 
imod kundespecifikt OTC system. 

Denne model og løsning er en af de 
mest brugte på det danske marked.
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