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Összecsukható, nagyméretű konténer – 121097

Áttekintés

A CHEP összecsukható konténeres megoldásait az európai, amerikai és az ázsiai-csendes óceáni
régiók autóiparában, belföldi és nemzetközi ellátási láncokhoz egyaránt használják.
A nagyméretű összecsukható konténerek (FLC-k) a már bevált ömlesztettáru-konténereken
alapulnak. Arra tervezték, hogy csökkentsék az üres konténerek mozgatási költségeit, egyszersmind
maximális termékvédelmet és rakománystabilitást biztosítsanak.
Különféle magasságú változatokban rendelhető, ezért megfelel az egyes régiók előírásainak, és a
legtöbb autógyártó és beszállító cég elfogadja.

Jellemzők és előnyök

Magas szintű termékvédelem, robusztus kialakítás,
ergonomikus fogantyúk, kopás- és törésálló anyag, moduláris
szerkezet
Javítja a szállítási és raktározási helykihasználást – a
konténerek rakománnyal és üresen összecsukva egyaránt
rakatolhatók
Az oldalajtókon keresztül az ömlesztett áru a gyártósorok
mellett is hozzáférhető

Műszaki adatok

Megjegyzések

Méretek – milliméter

Anyagok

Külső méret
Belső méret
Egymásba rakva

Hosszúság
1200
1110
1200

Szélesség
1000
910
1000

Magasság
975
792
406

Névleges térfogat és súly
Maximális térfogat
Maximális terhelhetőségi súly
Önsúly

760 ltrs 0.76 m3
500 kg
63 kg

Konfiguráció és rakatolás
Az egyszemélyes kezelhetőség, valamint a pántoló- és
rögzítőanyagok kiküszöbölése leegyszerűsítik a gyártósori
felhasználást
A négyutas hozzáférésnek köszönhetően a rakodás
rugalmasan, a termékekre nézve nagyobb biztonsággal
végezhető

Egymásra rakható rétegek szállítás közben, kinyitott
állapotban
Egymásra rakható rétegek szállítás közben,
összecsukott állapotban
Egymásra rakható rétegek kinyitott állapotban
Egymásra rakható rétegek összecsukott állapotban

3
7
5
15

A sorrend az oldalfalak belső felületén jelölve van
A nagyméretű, ergonomikus kialakítású rugós zárak
leegyszerűsítik és gyorsabbá teszik az oldalajtók
nyitását/zárását, valamint a konténer összecsukását

Hőmérséklet-tartomány
Minimum / Maximum

A teljes mértékben újrahasznosítható anyagok kiküszöbölik a
csomagolási hulladékot, időt és költséget
Az ellátási lánc teljes hosszában csökkenti a költségeket,
mivel az alapanyaggyártótól a gyártósorig csak egyetlen
konténer kerül felhasználásra
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-20 °C / 40 °C

Alapzat: HDPE – kék vagy fekete
Oldalajtók: HDPE - kék vagy szürke
Oldalfalak: HDPE, kék vagy szürke
Oldalajtók csuklópántjai: HDPE, fekete
Oldalajtókapcsok: Acetál, fekete vagy kék
Oldalfalak rögzítőkapcsai: Acetál, fekete vagy kék
Címketartók: Acetál, fekete
Anyagmozgatás
Amennyiben az FLC-be automatikus betöltéssel
réteglemezek, merev tálcák kerülnek, azok mérete a
zavartalan behelyezés érdekében maximum 1102 x 900 mmes legyen.
Villás targoncával a raklap emelővilla-nyílásain keresztül
emelhető. Az emelővillának a raklap teljes hosszában, a
raklap szélére merőlegesen kell benyúlnia a raklap alá.
FLCs should not be pulled or pushed along the ground
The dust cover should be kept with the FLC at all times
Javasolt használat / alkalmazások
Katalizátorok, kábelkötegek, sárhányók, pedálok, hűtőrácsok
számára

