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Beste lezer, 

In deze bijzondere tijd, waarin ieder bedrijf, personeelslid, gezin en familie direct met 

de gevolgen van de coronacrisis te maken heeft, zullen we elkaar hard nodig hebben, 

Ook wij hebben interne maatregelen genomen om te kunnen blijven produceren en 

diensten te blijven leveren. Links- of rechtsom zal de opgelopen averij met elkaar 

gedragen moeten worden, Voorop staat natuurlijk de gezondheid van ons allemaal, 

De economie zal langzaam weer op gang komen en het zal enige tijd gaan duren 

voordat we deze ongetwijfeld zware periode achter de rug hebben. 

Wij als Fullîank helpen daar waar het nodig is. 

Met vriendelijke groet, 

Hans de Baat 

FULLTANK IBC'S: VAN A TOT Z GEREGELD! 
Meer dan 500 FullTank IBC'S staan overal in het land. 
Als marktleider hebben wij voor ieder werk een passende tank. 

Alles in eigen hand; het opbouwen in onze werkplaats tot en met het afleveren op de bouwlocatie met eigen materieel. 

Kortom, snel en efficiënt een IBC, opgebouwd met een afleverpomp naar keuze en de juiste aggregaat aansluitingen, 

De Fullîank sensor met niveaumeting en GPS, die in iedere IBC wordt geplaatst, zorgt altijd voor een volle tank, 

Onze technische mensen zijn gecertificeerd om de verplichte 

2,5 en 5 jaarlijkse tankkeuringen (ADR en KIWA) te verrichten. 

Dit gebeurt zowel op locatie als in onze eigen werkplaats. 
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Onze 5-assige Scania tankwagen heeft 
een 33.4001 brandstoftank en een 2.5001 
compartiment voor AdBlue®. Zo kunnen 
wij grote stortingen Diesel en AdBlue®

tegelijk leveren waardoor we minder 
kilometers maken en een positieve 
bijdrage leveren aan het milieu. 

Maar niet alleen voor grote stortingen zijn wij uw per

fecte partner, ook voor kleine stortingen of leveringen 

op moeilijke locaties. Voor iedere levering beschikken 

wij over het juiste equipment om u optimaal van dienst 

te zijn. Met onze nieuwe 4x4 Pick-Up kunnen wij snel 

en makkelijk, op elke plaats, aggregaten afvullen. 

Ook wordt de Pick-Up ingezet als SOS Olieservice, 

Deze service garandeert u, dat er binnen een vast

gesteld tijdsbestek, 24/7 brandstof ter plaatse is, 

GECOMBINEERDE DIESEL 
EN ADBLUE® LEVERINGEN 
VAN KLEINE TOT GROTE 
STORTINGEN 
Voor bedrijven of instellingen waar de stroomvoorziening een 

'must' is, is het een geruststelling dat bij stroomstoringen de 

noodaggregaten niet stil komen te staan als gevolg van brand

stoftekort 

Specialist in bijzondere projecten 

Voor projecten op moeilijk begaanbaar terrein zijn wij dé 

specialist Onze 4x4 tankwagens, Big Wheel of rupsvoertuigen 

zijn ideaal inzetbaar bij aanleg van water-, gas- en kabelwerk1;n. 

Waar een ander stopt gaan wij verder! 
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GRATIS OLIE-ANALYSE 
& 3-IN-I OPLAADKEVCORD 
BIJ AFNAME VAN 60L FULLTANK SMEERMIDDEL NAAR KEUZE* 
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BESTEL VIA 0183 62 93 92 OF SALES@FULLTANK.NL 
* Actie is geldig tot en met vrijdag 10 juli 2020. Niet geldig op reeds gekochte smeermiddelen. Maximaal 2 olie-analyses en 3-in-1 oplaadkeycord per bestelling per 2 weken. 3-in-1 Oplaadkeycord leverbaar zolang 

de voorraad strekt. Op basis van het laboratoriumonderzoek stellen wij een overzichtelijk rapport samen met advies t.b.v. het verlengen van de levensduur van uw equipment. FullTank is niet aansprakelijk voor 
schade van welke aard ook als gevolg van onjuistheden in het rapport. 
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lnfoTank is een uitgave van FullTank. 

Samenstelling en eindredactie: Afdeling Marketing & Communicatie FullTank Oplage: 2.000 exemplaren Uitgave: mei 2020 

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, opgeslagen en/of verspreid op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van FullTank. 

FullTank is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook als gevolg van onjuistheden in deze uitgave of in verband met het gebruik van deze uitgave. 

Stelt u geen prijs op de ontvangst van lnfoTank dan kunt u dit doorgeven via info@fulltank.nl. 
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