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Hanterande av ”Combo-tankar” 

Nedmontering av Combo-tankar 

Materielen skall aldrig placeras/finnas på två olika platser! 

Där containrarna finns, dit ska också materielen återsamlas. 

Materielen skall alltid rengöras innan återställande/inpackning sker. 



Locket tas av. Vid handtagen finns skrivet ”öppen – stängd". 



Kranen demonteras genom att låsarmarna öppnas. 



Kranen tas bort. 



Kranen demonteras genom att man skruvar av den ifrån Linern. Här adapter 
typ 1 med låsring av metall. 



Linerns infästning med ”snäpplåsen” pressas tillbaka så att Linern lösgörs ifrån 
Combo-tanken. Verktyg, så som en skruvmejsel eller dyl. kan användas. 



Använd Linern kasseras. Materialet i Linern är godkänt för förbränning. 



Combo-tankens sidor är märkta 1 – 4, på insidan. Börja med nummer 1. 



Sidorna 3 och 4, lyfter man något och släpper sedan ner dom. 



Bilden visar hur man frigör sidorna 3 och 4, genom att man lyfter dessa något 
uppåt. 



Sidan, nummer 4, läggs på plats. 



Locket läggs på plats. Det finns två (2) typer av Combo-tankar. På den ena 
modellen går det att låsa locket när Combo-tanken är hopfälld. På den andra 
går det inte att låsa locket när Combo-tanken är hopfälld. 

Viktigt är dock att locket placeras rätt. Även om det inte går att låsa lockat 
när Combo-tanken är hopfälld, måste locket placeras rätt!!! 



Använda kranar och adaptrar skall alltid rengöras genom diskning. Använd 
ljummet vatten och diskmedel. 



Se till att kranen är öppen så att den rengöres fullständigt. 

Efter diskning, skölj kran och adapter. 



Använda Combo-tankar rengöres både ut- och invändigt. Använd diskduk, 
ljummet vatten med diskmedel. Torka av ordentligt.  



Kranar, adaptrar och slangar torkas på provisorisk torkställning. När materielen 
är torr, så inplastas den. 



Torkning av materiel utomhus. 



När materielen är rengjord, lastas den in i container igen. Handpallyftare 
behöver inte användas. Pallgafflarna på hjullastare/truck placeras mot Combo-
tankens nedersta del, den svarta bottendelen, och skjuter man in stapeln med 
Combo-tankarna. 

Slutligen återtransporteras container till förrådsplats. 




