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Pharma Box DP 545
A GYÓGYSZERIPAR SZÁMÁRA FEJLESZTVE
.
Alumínium dobozok kifejezetten gyógyszeripari
alkalmazásokra fejlesztve, gyártásközi logisztikai
megoldásokra, gyógyszerkészítmények tárolására és
anyagmozgatására. Ideális a különleges anyagkezelést
igénylő gyógyszerek vagy egyéb tartalmak tárolására
és szállítására. A tető extra erős, 1.5 mm vastag
AlMg3 ötvözött aluminium lemezből készül, amely
lehetővé teszi a vákuumos rendszerekkel történő
anyagmozgatást is.
ŽďŽǌŽŬ gyógyszergyártási alapanyagok vagy
gyógyszerkészítmények másodlagos csomagolására
való felhasználásához.
4 sztenderd méretben + egyedi méretekben
ajánlatkérésre.
Ez a sorozat a gyógyszeripar számára fejlesztett
alumínium dobozokból áll, gyógyszergyáraknak,
gyógyszerkészítmények tárolására és disztribúciójára
vagy kórházak számára.
A DP 545 sorozat 4 méretből áll. 47 – 425 literes
térfogatig. Amennyiben ezek egyike sem felel meg
igényeinek, egyedi méretben is elkészítjük.
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Magas minőségű, nagy teherbírású ötvözött
alumínium lemezből készült doboz. Minden
doboz 1.0 mm AlMg3 lemezből, szilárdságra és
tartósságra tervezve.
A tető 1,5mm vastag alumínium lemezből
készült, amely lehetővé teszi a vákuumos
anyagmozgatást is.
Nagy teherbírású rozsdamentes acél/
alumínium biztonsági rugós fogantyúk,
visszacsapó rugóval és műanyagozott
fogórésszel.
Opcionális hengerzárak vagy hengerzár szettek
a doboz zárhatóvá tételéhez, különleges
kezelést igénylő alapanyagokhoz vagy
gyógyszerekhez.
Békazár alumínium/rozsdamentes acél
elemekből, 40mm széles. Korrózióálló,
hengerzár-, plomba- és lakat (6mm
lakatkengyel átmérőig) felszereléséhez
felkészítve.
Pótlólagos merevítő bordák stabil alumínium
profilból. A 425 literes dobozok feneke
pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.
Minden szegecselt kötés tömör szegecsekkel
kivitelezve. Sarokelemek fröccsenő víz ellen
tömített vakszegecsekkel.
2 tető heveder, fehér színű, 20mm széles,
a végek szegve a kifoszlás elkerülésére.
Különlegesen erős illesztésekkel a tetőnél és
köpenynél.
95-100° tető nyílásszög; IP 54 sztenderd kivitel.
Fehér sarokelemek nylon/poliészter anyagból,
-40/+180 C° hőmérséklet tartományra, a
dobozok sorozaton belüli rakatolásához,
biztonságos és gazdaságos, kis helyigényű
tároláshoz.
Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák
mérettől függően.
Rozsdamentes acél zongorapántok A
doboz köpenylemezéhez és a tető tömör
keretbordájához szegecselve a doboz teljes
hosszában.
A köpenylemez nagy teherbírású,
ponthegesztett, hézagmentes, sík átlapolású
illesztéssel.
Fehér, gumi tömítő profil a köpeny felső
keretprofiljában víz és por elleni védelemhez.

www.alu-logic.eu

Pharma Box DP 545
A részletek erejéből megvalósult egyenszilárdság - Pharma Box DP 545
AZ ÖN ELŐNYE: GYÓGYSZERIPARI ALKALMAZÁSOKRA FEJLESZTVE.
Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk. Megoldásokat, melyek
minden részletét teljesítményre terveztünk.
Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.

Fogantyúk
Nagy teherbírású rozsdamentes acél/alumínium
biztonsági rugós fogantyúk, visszacsapó
rugóval és műanyagozott
fogórésszel.

Fehér sarokelemek
Fehér sarokelemek
nylon/poliész-ter anyagból, -40/+180 C° hőmérséklet tartományra, a
dobozok sorozaton belüli
rakatolásához, biztonságos és gazdaságos, kis
helyigényű tároláshoz.

Békazár alumínium/rozsdamentes acél elemekből, 40mm
széles.
Korrózióálló, hengerzár-, plomba- és lakat (6mm lakatkengyel
átmérőig) felszereléséhez felkészítve.

Minden szegecs tömör
szegecs
Minden szegecselt kötés
tömör szegecsekkel
kivi-telezve. Sarokelemek fröccsenő víz ellen
tömített vakszegecsekkel.

Nagy teherbírású
hegesztett illesztések
A köpenylemez nagy teherbírású, ponthegesztett,
hézagmentes, sík átlapolású illesztéssel.
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Merevítő bordák
Körbefutó merevítő
bordák + sarokbordák
mérettől függően.

Rozsdamentes acél
zongorapántok
A doboz köpenylemezéhez és a tető tömör
keretbordájához szegecselve a doboz teljes
hosszában.

Alumínium profil merevítő bordák
Pótlólagos merevítő bordák stabil
alumínium profilból. A 425 literes
dobozok feneke pótlólagos alumínium bordákkal merevítve.
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Fehér hevederek
2 tető heveder, fehér
színű, 20mm széles,
a végek szegve a
kifoszlás elkerülésére.
Különlegesen erős
illesztésekkel a tetőnél és
köpenynél.

Tető 1,5mm vastag
alumínium lemezből
A tető 1,5mm vastag
alumínium lemezből
készült, amely lehetővé
teszi a vákumos
anyagmozgatást is.

Hengerzárak - opció
Opcionális hengerzárak
vagy hengerzár szettek
a doboz zárhatóvá
tételéhez, különleges
kezelést igénylő
alapanyagokhoz vagy
gyógyszerekhez..

Fehér tömítőprofil
Fehér, gumi tömítő
profil a köpeny felső
keretprofiljában víz és
por elleni védelemhez.

Kiegészítők

MELYEK A DOBOZT KOMPLETT CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSSÁ EGÉSZÍTIK KI
Nem pusztán üres dobozokat kínálunk, hanem egy sor hasznos kiegészítőt is.

Hengerzár - zár szettek
A békazárak kialakítása
lehetővé teszi hengerzárak
utólagos felszerelését
a doboz lezárásához az
értékes/bizalmas tartalom megvédéséhez.
A zár szettek a következő kulcsozással rendelhetők:
- egyező kulcs szetten belül,
- egyező kulcs az összes zárhoz.
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Dokumentum tartó
A/4 v. A/5
Igény esetén alumínium
dokumentum tartók a fedél
belsejébe, amelyek lehetővé
teszik a tartalomhoz tartozó dokumentumok, mint pl.
csomagolási listák, stb. elhelyezését. A/4-es vagy A/5ös formátumban.and A/5 formats.
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Méretválaszték Pharma Box DP 545

TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETSÉGESEK

kg
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TÍPUS

Cikkszám

Belméretek
mm (HxSZxM)

Külméretek
mm (HxSZxM)

Űrtartalom

Súly

DP 545

10210108

550x350x245

582x385x277

47L

4,8

DP 545

10210109

550x350x380

582x385x410

92L

5,4

DP 545

10210044

750x550x380

782x585x410

157L

8,7

DP 545

10210045

1160x755x485

1192x790x515

425L

17,0
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Mobil: +36 30 288 6238
Telefon/Fax: +36 76 427 128
E-mail: info@alu-logic.eu
H-6000 Kecskemét, Klapka u. 22.

