
 

 

Kundevejledning vedrørende montering/ibrugtagning af tanke 

 

1) Fundamentet er uden for AC Mejerimaskiner´s leverance og derfor altid 

kundens eget ansvar at sikre sig at dette kan bære tankens vægt inkl. indhold.  

Dette må tjekkes inden montering! Vægtfylden er altid 1.000 kg pr. m3 

medmindre andet er angivet på ordrebekræftelsen/fakturaen.  

Alle ben justeres ind, således de fordeler trykket jævnt på hvert ben. Ved 

montering på bundskørt tjekkes det, at fundamentet er lige, således bund -

ringen trykker jævnt over hele fundamentet. Ved liggende tank sikres det, at 

alle tanksadler/ben trykker jævnt på fundamentet. 

 

2) Ved montering af tanke udendørs skal de altid sikres til fundamentet. Der er 

altid forankringsbeslag monteret på tanken. Det er dog uden for AC 

Mejerimaskiner leverance at fastgøre tanke til fundament. Det anbefales at 

kontakte fagmand for montering af lim ankre eller lignende. 

 

3) Det er altid kundens eget ansvar at lave en risikovurdering mht. placering af 

tank/tanke, da vi ikke har kendskab til de faktiske forhold. 

 

4) Tanken leveres rengjort, men det er ALTID vigtigt at skylle tanken igennem 

inden ibrugtagning. 

 

5) Tanken skal som udgangspunkt altid vand fyldes for at sikre evt. utætheder. 

 

6) Alle tanke er atmosfæriske tanke med mindre andet er angivet på fakturaen. 

Det er derfor ikke tilladt at anvende overtryk såvel som vakuum på tankene. 

 

7) Det anbefales, at man jævnligt tjekker udluftningen på toppen af tanken for at 

undgå evt. til stoppelse, som kan medføre overtryk eller vakuum med store 

følgeskader af tanken. 

 

 



 
 

 

 

 

8) Pakning i mandeluge skal jævnligt tjekkes for evt. revner eller hårdhed af 

gummiet, som kan medføre utæthed. 

 

 

9) Er der monteret ny lejder på tanken, opfylder den AT´s (arbejdstilsynet) 

retningslinjer omkring brug af denne. Som udgangspunkt har man ikke sin 

daglige gang på toppen af tanken. Er det en brugt lejder, som ikke er 

monteret af AC Mejerimaskiner, er det kundens eget ansvar at sikre sig, at 

den opfylder AT´s regler. 

 

 

10) Er der monteret omrører/rørværk i tanken, er det altid vigtig, at det er 

en fagmand som tilslutter strømmen og sikre sig, at denne kører den rigtige 

vej rundt. Dette er som regel oplyst på omrører, hvis ikke kan AC 

Mejerimaskiner oplyse herom. Akseltætning i rørværk tjekkes jævnligt for at 

undgå evt. utætheder. Rørværker er CE godkendt. 

 

For yderligere spørgsmål er I altid velkommen til at rette henvendelse til AC 

Mejerimaskiner på telefon +45 98838040 eller mail info@acmm.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Christensen 

AC Mejerimaskiner ApS 

Lars Christensen 
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