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Hej, Jocke heter jag 

och med mej kan du 

snacka Premac 
produkter!

Premac är vårt varunamn för egentillverkade pro-
dukter. Pre står för prefabricerad och mac, som ni 
kan gissa, för mackar. Ett namn vi tog fram i början 
av 90-talet och som med åren utvecklats med en 
mängd specialprodukter för vår bransch.

I den här broschyren visar vi ett sammandrag av 
våra mest frekventa och nyutvecklade produkter

Hör gärna av dej med frågor! Eller varför inte kom-
ma på besök för att känna och klämma. 

Välkommen!

Tel: 021 - 10 81 85. Mail: joakim@premac.se. 
Web: premac.se 
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CPF, centralpåfyllning 
 för upp till 8 cisterner i en mycket 

gedigen konstruktion, komplett utrus-
tad och monterad för enkel uppställning 
i rörschakt eller anpassad för placering 

direkt ovan cistern. 

Standardlucka i en mycket lätt, 
stabil, vädertålig och låsbar glas-
fiberkonstruktion, utrustad med 
hydrauldämpare. Luckan kan väl-
jas rundad eller i aluminiumplåt.

Fristående CPF i rostfri plåtkonstruk-
tion för cisterner ovan jord, komplett 
utrustad och monterad för enkel 
uppställning och installation.

Våra spillplattor i mönstergjuten armerad betong i 
kuvertlutning har varit med länge och visat sig hålla 
vad som fordras med tresidig anpassning för asfalt. 
Centralt eller sidplacerad brunn tillverkad i ett 
kompositmaterial som klarar 12 tons körbarhet. 
Enkelt rensbar från grus och slam.
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Pejlbetäckning för placering i köryta. I galvat stål 
med 6 tons körbarhet. Monteras med justerbar 
underdel i kompositmaterial. Locket är enkelt att 
lyfta för smidig pejling.

Pejlbetäckning för 
placering i köryta. 
Tillverkad i galvad 
stålkonstruktion som 
monteras på underdel i 
plast, rund färganpassad lucka 
för enkel pejling. 
Överdelen är justerbar höjdledes.

Pejlbetäckning  ovan 
jord när rören är upp-
dragna från cistern 
till markytan i en 
refug eller mjukyta. 
Tillverkad i stabil 
durkaluminium och 
rund färganpassad 
pejllucka. Monteras 
på standard 600 mm 
betongunderdel..

De runda pejllocken 
finns färganpassa-

de för samtliga 
drivmedels-
kvalitéer och 
AdBlue.

Inbrottssäkert pejl-
lock i stabilt rostfritt 
material. Levereras 
med stabilt hänglås.

Gasfälla i mark. I galvad stålkonstruk-
tion med 6 tons körbarhet. Monteras på 
justerbar underdel i kompositmaterial. 
Enkel håltagning för kabelrör.

Gasfälla på vägg i 
galvad plåt med ge-
nomventilation, mått 
700x600x200 mm.
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Vi erbjuder påkörningsskydd i en 
mängd utförande. Betong, stål, för 
lastbil och personbil.

Prefabricerade betongplattor i betong i 
anpassat utförande för enkel och permanent 
uppställning av ex. bodar, skåp, skyltar, 
AdBlue, etc.

Våra prefabricerade 
flaggstångsfundament 
har varit med länge, 
fungerar bra och har 
rätt pris. 

Pumpöramar med rostfri sarg 
i valfritt utförande, erforderlig 
armering, ursparingar och ka-
belrör. Betonggjutes på plats.

Prefabricerade pumpöar med högsta 
kvalité i valfritt utförande och storlek, 
erforderliga ursparingar och kabelrör med 
rostfri sarg runt om. Snabbt och enkelt att 

lyfta på plats. Betongytan kan med fördel 
akryl-behandlas för högre finish 

och smidigare underhåll.
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Beprövade isolerade teknikbodar 
i supermaterialet glasfiberarme-
rad sandwichkonstruktion med 
aluminiumförstärkningar, sadeltak 
eller pulpettak med mycket stabil in-
brottssäker dörr. Komplett utrustade 
med värme, ventilation, fasadmä-
tarskåp, elinstallation, belysning, 
hyllor, krokar, tittöga mm. Bara att 
lyfta på plats och förankra på ex. 
medlevererad betongplatta.

Centralskåp i rostfritt 
för potentialutjämnings-
system, vi erbjuder 
komplett materialut-
rustning, för poten-
tialutjämning av en 
drivmedelsanläggning. 
Hör av dej för separat 
broschyr.

Teknikskåp samma utförande som bodarna ovan. 
Försörjer en hel automatstation med el, data och redskap.

Prefabricerad måttanpassad 
betongplatta med erforderliga 
ursparningar för el, vatten mm. 
för uppställning av teknikbod, 
skåp etc.

Kontrollbrunn efter ol-
jeavskiljare i justerbart 
utförande med körbar 
betäckning. Håltag-
ningsfräs 110 mm med 
rörmuffar för in- och 
utgående rör medleve-
reras.

Avluftningsrör ovan jord från 
oljeavskiljare. I galvat utförande. 
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Vi var väldigt tidiga med att tillverka 
utrustning för förvaring och tankning av 
AdBlue ute på anläggningar. Dessa har 
visat sig fungera väldigt väl. Enkla att göra 
rent och underhålla. Produkter som hela 
tiden utvecklats, sakta men säkert för 
bästa driftsäkerhet och finish. Vi erbjuder 
förvaring och dispensrar för de flesta än-
damål och sammanhang. Alla produkter 
tillverkas komplett färdiga och provkörda 
på vår verkstad, transporteras och lyfts 
enkelt på plats.
Hör av dej så berättar vi mer eller skickar 
över mer ingående underlag.

Förvaringstank 2 - 8 m³ 
i isolerad glasfiberarmerad 
sandwichkonstruktion med 
aluminiumförstärkning och 
underrede för enkel uppställning 

Längdanpassad prefabricerad 
AdBlueslang för förläggning 
underjord med inbyggd 
värmekabel för enkel inkoppling

Liten och smidig dispenser för 
personbilar eller tunga fordon

Dubbel dispenser 
för personbilar och 
arbetsfordon.

Dispenser för 
tunga fordon 

Förvaringstank 
med dispenser för 

personbilar och 
tunga fordon
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Så här ser tekniken ut för en 
dubbelsidig dispenser med inte-
grerad förvaringstank på 4 m³.

Alla våra produkter som levereras 
på öppet flak skyddsemballeras 
med krympfolie. 

Förvaringstank, med dubbel 
dispenser för tunga fordon.

Förvaringstank med 
integrerad lastbilsdispenser 

Inomhustank med 
integrerad pumputrustning 
i rostfritt material 
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Brandräddningsskåp i pulverlack-
erad förzinkad stålplåt komplett 
utrustad med 6 kg brandsläckare, 
brandfilt, handskar, första förband 
och saneringsmedel. Monteras 
fristående eller hängande på vägg 
eller stolpe.

Saneringstunna i plast 
med låsbart lock och 
skyffelurtag komplett 
utrustad med 30 l sane-
ringsmedel.

De flesta erforderliga skyltar har 
vi på lager. Är du ute efter dekaler 
eller dekalering så har vi alla 
resurser att hjälpa till 
Även med Led-skyltar, 
Ledlister, och
Ledprisskyltar.

Vattenserviceskåp i 
dubbelt eller enkelt 
utförande i beständig 
glasfiberarmerad 
sandwichkon-
struktion komplett 
installerad och 
utrustad med borste, 
slangrulle, värme, 
avlopp, automatik-
öppning mm.

Prefabricerad betong-
refug med valfri monterad 
serviceutrustning såsom 
vatten/luft, dammsugning, 
sopsortering etc. Bara att 
lyfta på plats och ansluta till 
el och vatten.
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Mack ovan jord från 10 – 80 m³, som kan delas upp i 4 fack för 4 olika 
kvalitéer. Dubbelmantlad med larm, invändigt dragna rör, dubbla 
överfyllnadsskydd, riktig påfyllningsanordning med spillkar samt 
elteknikskåp. Levereras helt komplett och provkörd, bara att lyfta på 
plats, ansluta el, fylla bränsle och starta upp. 
Vill du veta lite mer så finns separat broschyr på vår hemsida 
eller få den skickad!

PREMAC OVAN JORD

20 m³ med ett fack för diesel

Centralpåfyllning 
med låsbart lock och 
150 l spillkar.

60 m³ med två fack för 
bensin och diesel 

80 m³ med 4 fack för 
bensin, diesel, HVO 
och AdBlue 
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PREMAC ARKAD
Väderskydd, typ ”busskur”. Även arkadtak var 
vi väldigt tidigt att erbjuda. Dessa har utvecklats 
till en mycket hög nivå och finns i en mängd olika 
utföranden och varianter. Våra väderskydd har visat 
sig stå emot tidens tand riktigt, riktigt bra. Med lite 
rengöring och underhåll blir de nästan som nya igen. 
Oftast monterar vi på en prefabricerad pumpö. Kom-
plett utrustad som levereras ut till plats och lyfts av 
på ett iordninggjort underlag.

 Större väderskydd över serviceplatser

 Större väderskydd över serviceplatser

Väderskydd i limträkonstruktion med arkadtak

Arkadtak, mini 4x1 m. 
Här med handikappanpassad pumpö.

Komplett truckstopp
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PREMAC ARKAD

Väderskydd både 
över entré och 

pumputrustning 

Bussanläggning 
med integre-

rad teknikbod 
för AdBlue, 

spolarvätska och 
vattenservice

Specialdesignat med 
integrerad teknikbod 
och handikappanpas-
sad pumpö
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PREMAC TVÄTT
Automattvätthall på ett smartare sätt! I prefabricerad glas-
fiberarmerad isolerad sandwichkonstruktion med alumi-
niumförstärkning. Mycket välbeprövat material i en mängd 
olika sammanhang. Självbärande, välisolerat, brandsäkert, 
underhållsfritt och lätt att hålla rent.

Vill du veta mer så har vi en komplett 
informationsbroschyr som vi kan skicka.
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PREMAC LADDSTATION
Prefabricerad och komplett laddstation i olika 
mått och utföranden. Vid leverans lyfts den bara 
på plats på iordninggjord yta med framdraget 
kablage. Laddstationen består av en betongrefug 
med rostfri sarg. På denna monteras ett komplett 
måttanpassat väderskydd i valfritt utförande.

Vill du veta mer så finns mer information på vår 
hemsida eller om du önskar få skickat.

Vi erbjuder lämpliga 
laddstolpar och utrustning 

från kända tillverkare 
inkl. installation.

Prefabricerad laddstation från 2 – 8 fordon.
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PREMAC VÄTGAS
Vätgasmack, det går åt ca 40 
-50 kWh el till 1 kg vätgas. 
En personbil förbrukar ca 0,1 
kg/mil och en personbilstank 
rymmer ca 6 kg vätgas. 6 kg 
vätgas = ca 200 kWh energi 
och personbilen förbrukar 
ca 3,3 kWh/mil = ca 60 mil. 
Utsläpp är rent vatten som 
återförs till naturen.
Vätgas tillverkas av el och 
vatten via en elektrolysör, 
el kan komma från sol, vind 
eller direkt från elnätet. Vät-
gas kan även tillverkas från 
biogas, naturgas och vatten. 

Vattnet förbrukas ej utan 
återförs till naturen. Vätgas 
kan också levereras med 
tankbil direkt till macken.
Väte (hydrogen) är det 
enklaste, lättaste, vanligaste 
och det första grundämnet i 
universum. Vid standardtryck 
och –temperatur är väte en 
tvåatomig lukt-, färg och 
smakfri men lättantändlig 
gas. Vätgasen är 17 ggr 
lättare än luft vilket innebär 
att den snabbt och säkert 
försvinner i atmosfären.

Vätgaslagring
10 bar ca 200 kgDiesellagring

Påfyllning
diesel

VattenKompressor
Elektrolysör

El från sol. vind,vatten, 
bioenergi eller elnätet

Komplettering till 
befintlig anläggning. Processhus för vätgas.


