
FlexBag

Vnější obal vyrobený z PE tkaniny 

zaručuje díky patentovanému 

skládání plný objem

Zabezpečení

Aseptický indikátor ukazuje 

sterilitu (červená = sterilní)

NUTRilineaseptic

Elpo spojení

Pro běžné plnicí systémy v 

potravinářském průmyslu – 

parní až do 125 ° C

AirAssist

Vyprazdňování vzduchu pomocí 

vysoce viskózních produktů

Výrobek

Vnitřní 
kontejner Palety Ventil

Elpo
PřipojeníObjem

Litr
Plast

D x Š x V
Hmot-
nost kg

DN
50

NUTRilineaseptic

(potraviny)

600 1200 x 800 x 1013 36 –

1000 1200 x  1000 x 1063 43

NUTRilineaseptic jsou radiačně sterilizované IBC pro 
potravinářský průmysl (FDA, EN 10/2011, Halal, 
Kosher), které jsou dodávány připravené k naplnění.
Tyto nádoby IBC jsou optimalizovány pro sterilní 
plnění a vyprazdňování (včetně částečných odběrů) 
a prodlužují minimální trvanlivost citlivého zboží.

- Plnění dolního zrcátka je možné 
 pomocí ventilu
- TopFill s připojením Elpo pro výrobky 
 s nízkou viskozitou
- AirAssist se vzduchovým vyprazdňováním 
 vysoce viskózních produktů
- Bezvzduchová vložka bez choroboplodných 
 zárodků s vynikající odolností proti praskání 
 v ohybu
- Plný objemový objem vzduchotěsné vložky 
 při plnění (rychlost plnění až 1000 l min)

Potravin (max. hustota: 1,4)



MODULÁRNÍ
ODBORNÍCI

Paleta s ližinami dřevo (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

lze dodat také jako jednoduchou paletu 

12/08 (1200 x 800 mm)

Paleta s ližinami kombinovaná

12/10 (1200 x 1000 mm)

lze dodat také jako rámovou paletu

Paleta s ližinami plast

12/10 (1200 x 1000 mm)

lze dodat také jako rámovou paletu 

12/08 (1200 x 800 mm)

Individuální přizpůsobení 
možné díky nálepkám

Plastová paleta
Kombinovaná paleta
Dřevěná paleta

Ocelová traverza na paletě

Plastový chránič rohů
v případě UN-IBC

Ventil: DN 50, DN 80 

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)

Měřítko stavu naplnění

Vnitřní kontejnery 
z UV-stabilizovaného HDPE

Ocelová příčná vazba

1000 litrů Plastové víko 
150 mm, 225 mm, 400 mm


