NUTRiline
potraviny (max. hustota: 1,6)

NUTRiline jsou speciálně dimenzované
pro potřeby potravinářského průmyslu.

- splňuje požadavky podle FDA/EN 10/2011,
Halalu, Košeru
- výroba podle BRC, FSC 22000, HACCP
- výroba součástí z primárních surovin
v čisté místnosti
- ventil a víko jsou zajištěné plombou
- plastová paleta s dlouhou životností a
snadnou údržbou
- omezené riziko uskladňování díky svislé
konstrukci rámů
- foliový kryt na ochranu vůči znečištění
při skladování a přepravě
- možné i v provedení UN

Vnitřní
kontejner
Výrobek

NUTRiline
(potraviny)

Palety

Ventil

Objem
Litr

Plast
D xŠ xV

Hmotnost kg

600

1200 x 800 x 1013

42

800

1200 x 1000 x 1013

50

1000

1200 x 1000 x 1163

52

DN
50

Víko
DN
150

DN
225
- prohlášení REACH
- certifikát Košer
- certifikát Halal
- prohlášení o shodě podle potravinářské legislativy
- Global Certification for Food Contact (BRC)

–

Provedení UN na požádání

Označení

Zaplombováno ventilem

Zaplombování víkem

FDA, VO 10/2011

Plombu lze odstranit

Plombu lze odstranit

bez nářadí

bez nářadí

Foliový kryt

MODULÁRNÍ
ODBORNÍCI
1000 litrů

Plastové víko
150 mm, 225 mm, 400 mm

Ocelová příčná vazba
Vnitřní kontejnery
z UV-stabilizovaného HDPE

Měřítko stavu naplnění

Ocelový etiketovací štítek
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
Variantně:
zadní strana
722 mm x 350 mm (2527 cm2)
Vnější strana
605 mm x 350 mm (2118 cm2)

Ventil: DN 50, DN 80
Individuální přizpůsobení
možné díky nálepkám

Plastový chránič rohů
v případě UN-IBC

Ocelová traverza na paletě
Plastová paleta
Kombinovaná paleta
Dřevěná paleta

Paleta s ližinami plast

Paleta s ližinami kombinovaná

Paleta s ližinami dřevo (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

12/10 (1200 x 1000 mm)

12/10 (1200 x 1000 mm)

lze dodat také jako rámovou paletu

lze dodat také jako rámovou paletu

lze dodat také jako jednoduchou paletu

12/08 (1200 x 800 mm)

12/08 (1200 x 800 mm)

