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Könnyű, de szilárd alumínium dobozok, kiváló
biztonság és gazdaságos használat, mindenhol ahol a
rakatolhatóság nem követelmény.
Olyan mobil feladatokra, ahol a biztonságos
csomagolás és tárolás elengedhetetlen az értékes
eszközök vagy berendezések szállítása közben.
5 sztenderd méretben + egyedi méretekben
ajánlatkérésre.

Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:

•

•

•

•

Univerzális szállító és tároló dobozok
széleskörű alkalmazási lehetőséggel.

A CL 440 sorozat 5 méretből áll. 29 – 140 literes
térfogatig. Amennyiben ezek egyike sem felel meg
igényeinek, egyedi méretben is elkészítjük.
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Minőségi, tartós alumínium doboz. Minden
méret 1.0 mm-es alumínium lemezből, könnyű
és tartós konstrukció.
5 sztenderd méretben, tárolási és szállítási
feladatokra. Egyedi méretek ajánlatkérésre
lehetségesek.
Alumínium profil biztonsági rugós fogantyúk,
visszacsapó rugóval és műanyagozott
fogórésszel.
A lapos fedél könnyű be-és kirakodást tesz
lehetővé még szűk, nehezen elérhető helyekre
is.
Békazár alumínium/rozsdamentes acél
elemekből, 40mm széles. Korrózióálló,
hengerzár-, plomba- és lakat (6mm
lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez
felkészítve.
Korrózióálló zsanérok zsanérvédelemmel
ellátva.
Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák
mérettől függően.
A köpenylemez nagy teherbírású,
ponthegesztett, hézagmentes, sík átlapolású
illesztéssel.
Gumi tömítő profil a köpeny felső
keretprofiljában víz és por elleni védelemhez.
Minden szegecskötés fröccsenő víz ellen
tömített vakszegecsekkel.
2 tető heveder, 20mm széles, a végek szegve
a kifoszlás elkerülésére. Túlméretezett fejű
szegecsekkel a kiszakadás ellen.
95-100° tető nyílásszög.
Eltávolítható védőfólia a tetőn a karcolások
elleni védelemhez.
IP 54 sztenderd kivitel.
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Transport Box CL 440
A részletek erejéből magvalósult egyenszilárdság –Transport Box CL 440
AZ ÖN ELŐNYE: KÖNNYŰ SÚLY ÉS GAZDASÁGOS HASZNÁLAT
Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk.
Megoldásokat, melyek minden részletét teljesítményre terveztünk.
Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.

Fogantyúk
Alumínium profil
biztonsági rugós
fogantyúk, visszacsapó
rugóval és műanyagozott
fogórésszel.

Merevítő bordák
Körbefutó merevítő
bordák + sarokbordák
mérettől függően.

Védőfólia
Eltávolítható védőfólia a
tetőn a karcolások elleni
védelemhez.
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Lapos fedél
A lapos fedél könnyű
be-és kirakodást tesz
lehetővé még szűk,
nehezen elérhető
helyekre is.

Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből,
40mm széles.
Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm
lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez felkészítve.

Zsanérok
Korrózióálló zsanérok
zsanérvédelemmel
ellátva.
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Hevederek
2 tető heveder, 20mm
széles, a végek szegve
a kifoszlás elkerülésére.
Túlméretezett fejű
szegecsekkel a
kiszakadás ellen.

Szegecsek
Minden szegecskötés
fröccsenő víz ellen
tömített vakszegecsekkel.

Tömítőprofil
Gumi tömítő profil
a köpeny felső
keretprofiljában víz és
por elleni védelemhez.

Nagy teherbírású hegesztett
illesztések
A köpenylemez nagy
teherbírású, ponthegesztett,
hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.

Kiegészítők

MELYEK A DOBOZT KOMPLETT CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSSÁ EGÉSZÍTIK KI
Nem pusztán üres dobozokat kínálunk, hanem egy sor hasznos kiegészítőt is.
Belső osztó-panelek
Állítható, alumíniumból
készült osztó-panelek a 47,
90 és 91 literes dobozokhoz,
melyek elválasztó falakból
és támasztékokból állnak. A doboz belseje gyorsan és
egyszerűen, a benne szállított vagy tárolt tartalomhoz
alakítható.

Polifoam betétek
Speciális belső betétek.
Nyitott cellás PUhabból készített
betétek, alakformára és
méretre vágva. Gyors és egyszerű megoldás egyedi
tartalmakhoz, akár kis sorozatok esetén is.

3

Hengerzár - zár szettek
A békazárak kialakítása
lehetővé teszi hengerzárak
utólagos felszerelését
a doboz lezárásához az
értékes/bizalmas tartalom
megvédéséhez.
A zár szettek a következő kulcsozással rendelhetők:
- egyező kulcs szetten belül,
- egyező kulcs az összes zárhoz.
Dokumentum tartó
A/4 v. A/5
Igény esetén alumínium
dokumentum tartók a fedél
belsejébe, amelyek lehetővé
teszik a tartalomhoz tartozó
dokumentumok, mint pl. csomagolási listák, stb.
elhelyezését. A/4-es vagy A/5-ös formátumban.
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Méretválaszték Transport Box CL 440
TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETSÉGESEK

kg
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Típus

Cikkszám

Belső méretek
mm (HxSZxM)

Külső méretek
mm (HxSZxM)

Űrtartalom

Súly

CL 440

10210116

400x300x245

432x335x275

29L

3,1

CL 440

10210117

550x350x245

582x385x262

47L

4,4

CL 440

10210118

550x350x380

582x385x397

73L

5,2

CL 440

10210119

750x350x350

782x385x367

92L

6,1

CL 440

10210120

870x460x350

902x495x367

140L

7,7
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Mobil: +36 30 288 6238
Telefon/Fax: +36 76 427 128
E-mail: info@alu-logic.eu
H-6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

