SCHÄFER Cube – kontejner k efektivnímu
skladování a transportu

Víceúčelový nerezový kontejner s odlehčeným
bezrámovým designem

www.schaefer-container-systems.com

SCHÄFER Cube

Výpustná armatura

V rozích umístěné patky pro stohování a oka pro
jeřábovou manipulaci

Šroubovací uzávěr

Díky svému ergonomickému designu, své promyšlené a lehké bez-

Průlez

rámové konstrukci představuje SCHÄFER Cube optimální IBC řešení.

 V horním dnu DN 400 nebo 457 mm se šroubovacím

Možnost stohování a optimální využití prostoru činí z kontejneru
SCHÄFER Cube efektivní, náklady snižující a vysoce kvalitní produkt,
který díky svým certifikacím splňuje téměř všechny požadavky.
Výhody
 Do 40‘ námořního kontejneru lze uložit až 40 kusů
		 kontejnerů SCHÄFER Cube
 Na ložnou plochu kamionu lze uložit až 44 kusů kontejnerů
SCHÄFER Cube
 Optimalizované vyprazdňování díky tvarovanému

uzávěrem
Konstrukce

 Lehká, bezrámová konstrukce
 Konstrukce z nerezové oceli
Vybavení
 Bezpečnostní ventil (nastaven na max. 0,65bar)
 Na přání s míchacím zařízením
 I v provedení s různými výpustnými armaturami

		 lisovanému dnu se skosením

Schválení

 Snížená celková výška umožňuje využít stávající plnící linky

 V souladu s nařízením ES č. 1935/2004

		 pro plastové IBC kontejnery

 Certifikováno podle ADR / UN 31 A/Y do 2,0 kg/l

 Extrémně dlouhá životnost

Manipulace

Použití

 Stohovatelný ve 3 úrovních (prázdný) a 2 úrovních (plný)

 Chemický průmysl

 Maximální využití prostoru ve skladu a při přepravě

 Výroba barev a laků

 Pomocí všemi obvyklými a běžně nabízenými manipulačními vozíky

 Potravinářský průmysl

 Konstrukce umožňuje manipulaci jeřábem

 Farmaceutický průmysl

 Snadno čistitelný

 Ropný průmysl
 A mnoho dalších odvětví

 Nerezová ocel
1.4301 (AISI 304) / 1.4404 (AISI 316L) / 1.4571 (AISI 316Ti)

Rozměry
Základní rozměry 1.150 x 1.150 mm
Typ		
BTU 1000







Standardní IBC
Vytápěcí kontejnery
Procesní kontejnery
Kontejnery z ušlechtilé oceli pro speciální účely
Příslušenství kontejnerů/náhradní díly
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Objem (litrů)
1.000

Výška (mm)
1.160
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