Apatinė dalis

“Indus Neva” dubens formos apatinė
dalis su vožtuvu, kuris leidžia dozuoti
medžiagą ir uždaryti išleidimo angą.

4 aukštų rietuvė (*)
(*) Didžiausia apkrova vienai daliai 1.500 kg.
(*) Pastačius ant tiesaus, lygaus ir tvirto paviršiaus

1 dalies surinkimas

*) “Indus Neva” dalis surinkite tik ant švaraus,
tiesaus, lygaus ir tvirto grindų paviršiaus;
*) Vožtuvas yra sumontuotas iš anksto;
*) Įstatykite 4 cinkuoto plieno vamzdžius (Ø 60
mm) į 4 kampuose esančias angas apatinėje
dalyje;
*) Įsitikinkite, kad vamzdžiai būtų įstatyti taip,
kad jų kabliai būtų išorėje.

2 dalies surinkimas

*) Išlankstykite FIBC maišą ir įdėkite jį į
“Indus Neva”;
*) Užkabinkite 4 FIBC kilpas ant kablių,
esančių ant vamzdžių plastikinių
antgalių;
*) Įsitinkinkite, kad kilpos yra užfiksuotos ir
yra uždėtos ant plastikinių antgalių ąsų.

Sertifikuota:
“Sebert” ir “IBE-BVI”

.
.

Apatinės dalies matmenys:

1.200 x 1.200 x 310 mm

Standartinis tūris:

1,05 m3 (FIBC 950x950x1050 mm)
1,65 m3 (FIBC 950x950x1600 mm)

Išpylimas

Norėdami ištuštinti “Neva” FIBC maišą
per apatinę angą, visada naudokite
tvirtą rėmą.
Laikantis Sveikatos ir saugos taisyklių,
FIBC negalima ištuštinti arba stovėti po
juo, kai jis yra pakeltas su šakiniu
krautuvu.

2,10 m3 (FIBC 950x950x2000 mm)
Kiti matmenys:

pagal pageidavimą

Privalumai:

patogus transportavimas
mažesnis tūris, grąžinant tuščius (1:6 / 1:8)
patogus sandėliavimas
saugus FIBC dėjimas į rietuves
dubens formos apatinė dalis patogiam medžiagos
išleidimui
išleidimas per dugną, galimybė uždaryti angą

Tuščių dalių transportavimas
ir sandėliavimas
Transportuojant arba sandėliuojant tuščias
dalis (jeigu jos nenaudojamos) “Indus Isar”
sistemai reikia labai nedaug vietos.
Tūris sumažėja nuo 1:6 iki1:8 (priklauso nuo
plieninių vamzdžių ilgio / FIBC aukščio).

išleidimas per dugną, galimybė dozuoti
higieniškas (jokių tuščiavidurių uždarytų dalių)
lengva išvalyti
Perkėlimui tinkamos priemonės:

šakiniai krautuvai
rankiniai padėklų krautuvai
konvejerių juostos
grandininės juostos

Apatinės dalies svoris:

Patog
Patogesniam sandėliavimui ir logistikai
Naudojamos medžiagos:

UAB DotPack
TEL.: +370 5 232 6855; MOB.: +370 693 28147 FAX.: +370 5 243 6237
WWW.dotpack.lt Email : uzsakymai@dotpack.lt

28,5 kg

pagaminta iš 100% perdirbamų medžiagų

