
FlexBag

Osłona zewnętrzna z tkaniny PE 

zapewnia pełną objętość wypełnienia 

dzięki opatentowanemu składaniu.

Bezpieczeństwo

Wskaźnik aseptyczny pokazuje 

sterylność (czerwony = sterylny)

NUTRilineaseptic

Połączenie Elpo

Do powszechnie stosowanych 

systemów napełniania w przemyśle 

spożywczym – Gotowanie na parze 

do 125°C

AirAssist

Wyładunek wspomagany powietrzem 

dla produktów o wysokiej lepkości

Produkt

Pojemnik 
wewnętrzny Palety Zawór

Elpo-
PodłączenieObjętość

Litry
Tworzywo sztuczne

dł. x szer. x wys.
Waga

kg (ok.)
DN
50

NUTRilineaseptic

(Żywność)

600 1200 x 800 x 1013 36 –

1000 1200 x  1000 x 1063 43

NUTRilineaseptic to sterylizowane radiacyjnie IBC 
dla przemysłu spożywczego (FDA,EN 10/2011, 
Halal, Kosher) dostarczane w stanie gotowym 
do wypełnienia.
Te kontenery IBC są zoptymalizowane do 
sterylnego napełniania i opróżniania (również 
częściowego wyjmowania) i przedłużają 
minimalny okres trwałości wrażliwych produktów.

- Napełnianie podciśnieniowe 
 możliwe przez zawór
- TopFill z połączeniem Elpo dla produktów 
 o niskiej lepkości
- AirAssist z opróżnianiem wspomaganym 
 powietrzem dla produktów o wysokiej 
 lepkości
- Bezpowietrzna, aseptyczna wyściółka 
 o doskonałej odporności na pęknięcia 
 fl excracków
- Pełny rozwój objętościowy wlewu 
 pustego powietrza podczas napełniania 
 (prędkość napełniania do 1000 l min)

Żywność (maks. gęstość: 1,4)



MODUŁOWA
SPECJALIZACJA

Paleta z płozami z drewna (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

dostępna także jako paleta płaska 

12/08 (1200 x 800 mm)

Paleta z płozami, kombi

12/10 (1200 x 1000 mm)

dostępna także jako paleta ramowa

Paleta z płozami z tworzywa 

sztucznego

12/10 (1200 x 1000 mm) 

dostępna także jako paleta ramowa 

12/08 (1200 x 800 mm)

Możliwe jest znakowanie 
według zapotrzebowania 
klienta.

Paleta z tworzywa sztucznego
Paleta kombi
Paleta drewniana

Stalowa belka wzmacniająca

Narożnik z tworzywa sztucznego
w UN-IBC

Zawór: DN 50, DN 80 

Stalowa tabliczka do etykietowania
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
Opcjonalnie: 
tylna strona
722 mm x 350 mm (2527 cm2)
strona zewnętrzna
605 mm x 350 mm (2118 cm2)

Skala poziomu napełnienia

Zbiornik wewnętrzny z 
HDPE ustabilizowanego UV

Stalowa opaska krzyżowa

1000 litrów Pokrywa z tworzywa sztucznego 
150 mm, 225 mm, 400 mm


