A Mobilizátor Kft big bag-es kiszerelésű ömlesztett anyagok helytakarékos,
többszintes tömbtárolására alkalmas, egyedi igényekre tervezhető tároló egysége
A raktárban a big bag-eket kis alapterületi helyigénnyel, kevés közlekedési úttal biztonságosan lehet halmozni, tömbökben
elrendezni. Egyedi igény szerinti big bag és acél keret méretekben készülhet, tetszőleges rakfelületi és halmozási
terhelhetőséggel.
Az acél keretnek nagy teherbírású rácsos rakfelülete van, amely alatt targonca villa megvezetéses emelő felületek vannak.

A tároló egység alábbi minősítésekkel rendelkezik:
1./ A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szabadalmi oltalomban részesítette a tároló egységet, mint szellemi terméket.
2./ Statikai rakfelületi és halmozási terhelhetőség megfelelőségre minősítette a TÜV Bayern Tartószerkezeti Laboratóriuma
3./ Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. HACCP minősítést adott a tároló egységnek
4./ A gyártóhely rendelkezik a TÜV Rheinland által tanúsított ISO minősítésekkel
5./ A termék rendelkezik a munkabiztonsági minősítéssel

Használaton kívül helytakarékosan tárolható és szállítható, a tároló egységek rakfelületi síkjukban egymásba csúsztathatók.
Tárolásból azonnal használatba vehető, nem igényel megelőző szerelést és fordított irányba – tárolásba helyezéskor sem.
A rakfelülete egy sík acél anyagú rács. A rács közepén nyílás van, a big bag talpán lévő ürítő csonkja átereszthető az adott
nyíláson . Modul silo-ként gravitációsan üríthető.

Amennyiben nem big bag kerül a tároló egységbe, akkor az előre kialakított rögzítési pontokra elhelyezhető több nagy
teherbírású rakfelület, polc. A polcokon elhelyezhető darabáru és önmagában halmozásra nem alkalmas amorf testek.
Előnye a Mobilizátor Kft tároló egységének, hogy a big bag tároláskor nem kell raklap a big bag alá. EUR raklap ára 8-10 EUR
Gazdasági előny, hogy negyed-ötöd annyiért lehet az eredetileg egyetlen padozatosra tervezett sík-tároló raktárból –
nem építészi, hanem raktár technikai eszköz felhasználásával - újabb, egymás feletti lerakó szinteket, felületetet képezni.
A tárolási rendszert - méretétől függően – maximum egy műszak alatt targoncával le lehet bontani és helytakarékosan
tárolásba lehet helyezni vagy a megváltozott felhasználási helyekre lehet átcsoportosítani.

A tároló egységet felhasználó cég úgy lehet környezettudatos, hogy a tárolóterének tervezésekor a magassági lehetőségeket kihasználja! A legkisebb alapterületet vonja ki tároló-tereinek létrehozásakor a mezőgazdasági művelésből!!!

A tároló egység rakfelülete alatt helyezkednek el a biztonságos emelő felületek. A hátfelület irányából lehetőség van a
hidraulikus raklap emelővel (béka) történő emelésre is. Igény esetén négyes horogcsoporttal daruzható is.
Az oszlopok tetején csatlakozó szerelvények vannak, melyek használaton kívül és halmozáskor egyaránt magas
munkabiztonságú illeszkedést garantálnak. A rakfelületen élettartam növelő megoldásokat helyeztünk el.
Az oszlopok között minden oldalon vannak merevítő elemek, melyek halmozáskor stabilizálják a tároló egységet .
A felületkezelés elektrosztatikus porszórás. A színt a Felhasználó határozhatja meg, a RAL színkódsor-ból választva.
A tároló egység és a belehelyezett big bag méreteit össze kell hangolni. A belső sarokmerevítésű „Q-bag”-et alkalmazni, ami
töltés után is megőrzi hasábtest alakját. Van big bag , amelyik a szabási méretein túl +1/3-ával többlet méretre „hasasodik”.

A tűzvédelemben egyedi biztonságot, gyors mentést garantál a kárenyhítés szempontjából a Mobilizátor Kft tároló
egységeinek szilárdsága, több választási lehetőséget biztosító emelő felületei a kézi és gépi emelőművek alkalmazásakor.
A tároló egységben lévő anyagokat jó hatásfokkal lehet gázosítani és a rágcsálók elleni védelmet is kiválóan biztosítja.
Mit szólna az ömlesztett anyagok többszintes tömbtárolásában több tíz éves tapasztalatokkal, és megbízható ismeretekkel
rendelkező tanácsadókhoz, akiket a használatbavétel előtt megszólíthatna , pártatlan igazmondásukra számítva?
Ilyen tanácsadók vannak, megszólításuk lehetséges, ha Ön jelzi szándékát szeretné felvenni velük a személyes kapcsolatot:
18 év használati tapasztalatú cég : Pioneer Hi-Breed üzemvezetője, karbantartási vezetője és a nemzetközi üzemeltetés szaktanácsadója
17 év használati tapasztalataival rendelkező cég : Syngenta Seeds Mezőtúr üzemvezetője, logisztikai és raktár vezetője
12 év használati tapasztalataival rendelkező cég : Coveris Rigid logisztikai és raktár vezetője

Ez a felajánlás kizárja a félrevezető marketing eszközök használatát. A használati helyszínek bármelyikét előre
egyeztetett időpontban kíséretemmel felkeresheti! Ha Önt érdekli tároló egységeink használatával elérhető előnyök,
akkor ezen az úton haladva, a teljes őszinteségű értékelésre számíthat. (Nem csak autóknál létezhet próba vezetés)
Amiket most nem soroltam fel, azokat személyes konzultációnk alkalmával részletezhetjük.
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