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Onze producten: 

•	 Aluminium	en	roestvrijstalen	brandstoftanks
•	 Aluminium	hydrauliektanks
•	 Aluminium	combinatietanks
•	 Roestvrijstalen	Ad-Blue	tanks
•	 Anti-diefstal	korven
•	 Aluminium	en	roestvrijstalen	kisten
•	 Aluminium	werkvlonders
•	 Aluminium	zijskirts
•	 Licht-	en	luchtsteunen

TVS Europe staat voor  
Total Vehicle Solutions Europe en is 
het Europese onderdeel van de in het 
Verenigd Koninkrijk gevestigde Total 
Vehicle Solution Group. De hiervoor 
genoemde groep bestaat verder uit 
de merken McPhee Mixers, Priden 
Engineering en SB Components. 
TVS Europe levert de producten en 
diensten van deze merken in Europa.

SB Components ontwerpt en 
vervaardigt hoogwaardige maatwerk 
producten voor de truckbranche. 
Naast aluminium tanks voor diesel 
en/of hydrauliek, levert het ook RVS 
Ad-Blue tanks, aluminium zijskirts, 
werkvlonders, verhoogde licht- en 
luchtsteunen, gereedschapskisten en 
complete opbouwen achter de cabine 
voor zwaar transport trekkers.

Neem direct contact 
met ons op!

+31 342 405 474
sales@tvseurope.eu

garantie op 
arbeid en 
onderdelen

jaar

tvseurope.eu



 DAF FTG
De DAF FTG is af fabriek te bestellen met wielbasis 
3950mm en 4150mm. Voor beide wielbasisvarianten 
heeft TVS Europe passende maatwerktanks. Om 
de beschikbare ruimte maximaal te benutten, loopt 
de rechtertank aan de voorzijde schuin door onder 
de cabinepomp. Om de tank toch de kenmerkende 
vierkante look te geven, kan de tank worden geleverd 
met een vierkante optische verlenging, waarbij de 
cabinepomp bereikbaar blijft. In de vierkante optische 
verlenging wordt de zijmarkeringslamp gemonteerd. 
Ook is het mogelijk de tanks voor de DAF FTG te 
bouwen met een optische verlenging naar het voor- en 
achterspatscherm. 

 
 
Voor de wielbasis 3950mm is links een tank leverbaar 
met een inhoud van circa 200 liter. Voor de rechterzijde 
is een tank leverbaar met een inhoud van circa 640 
liter. Met toepassing van de MAX-tanksteunen (gelijke 
bodemvrijheid) kan links circa 215 liter en rechts circa  
680 liter worden gerealiseerd.  
 

 
 
Voor de wielbasis 4150mm is links een tank 
beschikbaar met een inhoud van circa 295 liter. 
Voor de rechterzijde is een tank leverbaar met 
een inhoud van circa 740 liter. Met toepassing 
van de speciale MAX-tanksteunen (gelijke 
bodemvrijheid) kan aan de linkerzijde circa 310 
liter worden behaald en aan de rechterzijde circa 
810 liter. 
 
De tank aan de linkerzijde wordt regelmatig 
geleverd als hydrauliektank. Indien gewenst kan 
de hydrauliektank ook uitgevoerd worden met een 
flens voor een retourfilter. Het is ook mogelijk de 
rechtertank uit te voeren als combinatietank voor 
diesel en hydrauliek.
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Het belangrijkste kenmerk van de producten is de kwaliteit.  
Er wordt geproduceerd volgens de ISO 9001 kwaliteitsnorm 
en alle producten worden standaard geleverd met twee jaar 
garantie. De brandstoftanks zijn daarnaast voorzien van 
Europese typegoedkeuring.  
 
TVS Europe is sterk in het maximaal benutten van de beschikbare 
ruimtes aan- en op het vrachtwagenchassis. Het maximaliseren 
van het brandstofvolume en het verbeteren van de aerodynamica 
van het voertuig zijn redenen om te kiezen voor de producten van 
TVS Europe.

De aluminium brandstoftanks kunnen ook worden geleverd als hydrauliektank of als combinatietank voor 
diesel en hydrauliek. Combitanks worden geleverd met een dubbel tussenschot. TVS Europe is ook voor 
Biodiesel brandstoftanks het juiste adres.

Brandstoftank met vierkante optische verlenging

Brandstoftank met optische verlenging in  
vorm van het voor- en achterspatscherm



 DAF FTP
Voor de DAF FTP met wielbasis 3850mm en 4050mm 
biedt TVS Europe diverse oplossingen om de 
brandstofcapaciteit te vergroten. De tanks kunnen ook 
worden geleverd met een optische verlenging in de 
vorm van de spatschermen. De optische verlenging 
naar het achterspatscherm kan scharnierbaar worden 
uitgevoerd, waardoor de midliftas bereikbaar blijft voor 
onderhoud. 
 
Voor wielbasis 3850mm is voor de linkerzijde een tank 
leverbaar met een inhoud van circa 750 liter. Voor de 
rechterzijde is een tank leverbaar met een inhoud van 
circa 325 liter. Totale capaciteit van deze configuratie  
bedraagt circa 1075 liter.

 
 
Voor wielbasis 4050mm met de demper rechts is 
voor de linkerzijde een tank leverbaar met een inhoud 
van circa 875 liter. Voor de rechterzijde is een tank 
leverbaar met een inhoud van circa 430 liter. Totale 
capaciteit van deze configuratie bedraagt circa 1305 
liter. 
 
Vanzelfsprekend zijn deze tanks ook leverbaar als 
combinatietank voor diesel en hydrauliek.

DAF SPECIALS
TVS Europe is sterk in klant specifiek maatwerk. De uitgebreide 
kennis en creativiteit van de engineers, gecombineerd met de 
geboden ruimte voor initiatief van de klant is een formule waarbij 
bijzondere en mooie producten tot stand komen. Voorbeelden 
hiervan zijn gecombineerde tank-skirt oplossingen, combitanks  
voor diesel en hydrauliek en hydrauliektanks achter de cabine.  
 
Of het nu gaat om een enkel product of een serie producten, elke 
aanvraag wordt met de grootste zorg behandeld. Door gebruik te 
maken van order specifieke chassistekeningen zijn de engineers 
van SB Components in staat om per voertuig en aanvraag de 
mogelijkheden in kaart te brengen. In deze brochure treft u een 
aantal producten aan die speciaal voor de nieuwe modellen zijn 
ontworpen.

 DAF FTS / FTR / FTT
Onderstaand voorbeelden van diverse DAF FTS / FTR / FTT. Populair is de DAF FTS met wielbasis 3100 mm. 
Door het verplaatsen van de luchtketels kan aan de rechterzijde tussen de demper en de trek-as een circa 465 liter tank 
worden gemonteerd. Aan de linkerzijde tussen de accu’s en de trek-as is plaats voor een circa 585 liter tank. Om extra 
liters te realiseren, kunnen de accu’s worden verplaatst naar een accubak achter de cabine, waardoor aan de linkerzijde 
zelfs ruimte ontstaat voor een circa 865 liter tank. 

Deze DAF FAQ is uitgevoerd met een 
855 liter brandstoftank rechts plus 
een 635 liter brandstoftank links.

Beide tanks voorzien van optische 
verlenging inclusief demontabele 
skirt om er een strak geheel van te 
maken.
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 DAF BAKWAGENS
Ook voor de DAF bakwagens biedt TVS Europe mogelijkheden om het brandstofvolume te vergroten.  
De capaciteit van de brandstoftanks is afhankelijk van onder andere wielbasis, as-configuraties, componenten aan 
het chassis (bijvoorbeeld koelmotoren, kisten, etc.), gewenste bodemvrijheid en de hoogte van het hulpraam. 

 SKIRTS, KISTENWANDEN, KISTEN EN WERKVLONDERS
TVS Europe levert naast tanks ook zijskirts, complete kistenwanden, losse kisten en eenvoudig te monteren 
werkvlonders. Ook zijn er mogelijkheden voor het combineren van kisten of tanks met een skirt. De getoonde 
afbeeldingen geven een impressie van de mogelijkheden.

MAX Tanksteunen
Naast de standaard conventionele tanksteunen  
(steun onder de tank) kunnen de tanks ook worden 
geleverd met de speciaal ontwikkelde MAX tanksteunen. 
Ten opzichte van de conventionele tanksteunen kunnen 
de tanks circa 50mm hoger worden gemaakt met een 
gelijkblijvende bodemvrijheid. Het resultaat is een 
toename van het tankvolume tot circa 10%.

RVS kistenwand inclusief 820 liter brandstoftank
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RVS kistenwand inclusief 1050 liter brandstoftank 


