Productinformatie

HSS transportcontainer

Algemene informatie
• HSS transportcontainer staat voor
hygiënische stabelbare saus
transportcontainer en is speciaal
bestemd voor vloeibare producten.
• Door de speciale vorm van de bodem
(een omgekeerde piramidevormige
aflopende bodem) zijn ze uitermate
geschikt voor vloeistoffen met een hoge
viscositeit zoals tomatensaus en
mayonaise. Geheel van roestvrijstaal en
zowel van binnen als van buiten goed en
eenvoudig reinigbaar.
• Inhoud is 1000 liter.Zowel gevuld als leeg
stapelbaar. De transportcontainers zijn
tegen vacuümtrekken beschermd
middels een ontluchter met een RVS
kogel.

Uw voordelen
• Stapelbaar waardoor u ruimte
bespaart.

Opties
• Mogelijkheid tot verzegeling
bij mangat en vlinderklep.

• Lopen goed leeg er blijft geen
product achter.

• Mogelijkheid tot inhoud
aanpassing.

• Geen transportbeschadigingen
aan containers door beschermend
draagframe.

• Roerwerk.

• Hygiënisch zowel van binnen als
buiten goed reinigbaar.

• Uitvoering in RVS-316 of
Duplex.

• Koeling of verwarming.

• Duurzaam en degelijk, gaan lang
mee en heeft een hoge
restwaarde.
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Technische specificatie HSS transportcontainer
Inhoud
: 1000 liter.
Afmetingen
: lengte x breedte x totale hoogte = 1200 x 1000 x 1695 mm.
Materiaal
: RVS-304, werkstof 1.4301, finish 2B.
Romp
: 2 mm plaat radius 40 gezet.
Kap
: 2 mm plaat radius 40 gezet.
Bodem
: conische bodem 2 mm plaat radius 40 gezet.
Poten
: 4 stuks koker 80 x 80 x 3 mm voorzien van voetplaat en zoekerplaat.
Voetplaat
: 4 stuks van 5 mm onder de vier poten.
Zoekerplaat
: 4 stuks van 4 mm aan bovenkant van de poten voor eenvoudig
stapelen.
Tussenframe
: 4 stuks koker 50 x 50 x 2 mm.
Stootrand
: 4 stuks koker 80 x 50 x 2 mm.
Inspectieluik
: Ø 400 mm voorzien van EPDM pakking.
Ontluchter
: type A - 20 met RVS kogels.
Uitloop
: 1 stuks NW50 vlinderklep.

Ontluchter

Vlinderklep

Art. 021 - 0031

Inspectieluik
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