
Zgodny z przepisami dotyczącymi 
kontaktu z  żywnością
zolacja wykonana jest z PE o niskiej 
gęstości, zgodnego z przepisami 
dotyczącymi kontaktu z żywnością. Można 
je łatwo wyczyścić, umożliwiając bezpieczne 
ponowne użycie do transportu łatwo 
psujących się produktów.
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Pojemnik izotermiczny

Dostępne warianty pojemników umożliwiają transport w kontrolowanej 
temperaturze leków i towarów łatwo psujących się (home delivery).

Akcesoria i opcje

Najważniejsze zalety

Plomby bezpieczeństwa
Dostępne są plomby spełniające różne 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa.

Dolly 64
Wózek Dolly o wymiarach 600 x 400 
wszechstronnie stosowany w segmencie 
„home delivery” eliminuje opakowania 
jednorazowe w pełnym cyklu.

Gniazdowanie i pakowanie na 
płasko to oszczędność miejsca do 
przechowywania
Wszystkie elementy można zdemontować 
w kilka sekund. Pojemniki można 
gniazdować, a wkładkę izolacyjną 
spakować na płasko, aby zapewnić 
efektywne przechowywanie.

Elastyczny i lekki 
Na produkt składa się elastyczna, 
bawełniana wkładka, dzięki której 
minimalizuje się ryzyko jej pęknięcia oraz 
pojemnik wykonany z PP, dzięki czemu 
całość jest wyjątkowo lekka.

Wielokrotnego użytku i ekologiczny
Wszystkie elementy pojemnika są 
wielokrotnego użytku i nadają się do 
recyklingu, a wkładki izotermiczne 
wykonane z regenerowanych tkanin 
zwiększają wskaźnik trwałości łańcucha 
chłodniczego.

Długotrwała kontrola temperatury
Dostępne opcje płyt eutektycznych 
umożliwiają utrzymanie temperatury na 
różnych poziomach, od 12 do 48 godzin 
w zakresach temperatur od -18 ° C • + 
7 ° C.

Nie wymaga pojazdu chłodniczego
Nie każda aplikacja wymaga pojazdu 
chłodniczego ze względu na wydajność 
samego kontenera izotermicznego. Skonsultuj 
wydajność testowania, aby sprawdzić, czy 
możesz oszczędzić emisję Co2.

Łatwa konfi guracja i czyszczenie
Jednostka składa się z jednego 
solidnego pojemnika z dołączoną 
pokrywą, odpornej na pleśń i bezwonnej 
bawełnianej wkładki izolacyjnej oraz 
dwóch płyt eutektycznych. Jest ona łatwa 
w montażu i czyszczeniu.

P
o

jem
nik izo

term
iczny

+44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Pojemnik izotermiczny

P
o

je
m

ni
k 

iz
o

te
rm

ic
zn

y

Wysokość pojemnika izotermicznego (mm) 310 365

Długość x szerokość powierzchni górnej na 
zewnątrz (mm)

600 x 400 600 x 400

Długość x szerokość podstawy na zewnątrz 
(mm)

532 x 356 526 x 350

Długość x szerokość powierzchni górnej 
wewnątrz (mm)

487 x 311 487 x 311

Długość x szerokość podstawy wewnątrz (mm) 467 x 291 461 x 286

Wysokość użytkowa z 1 płytą / 2 płytami (mm) 180 / 150 240 / 210

Pojemność z 1 płytą / 2 płytami (litry) 27 / 22 36 / 31

Waga pojemnika z izolacją (kg) 3.6 3.9

Waga płyty eutektycznej (kg) 3.3 3.3

Obciążenie statyczne (kg) 50 50

Obciążenie dynamiczne (kg) 35 35

Obciążenie statyczne w stosie (kg) 350 350

Obciążenie dynamiczne w stosie (kg) 175 175

Wszystkie wymiary są formalne i mogą odbiegać od normy w zakresie tolerancji fabrycznej.

Standardowe opcje płyt eutektycznych

Dwie standardowe opcje płyt eutektycznych do alternatywnych zastosowań. Skonsultuj się z zespołem 
sprzedaży, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdą opcję można dostosować do twoich potrzeb.

Opcja 1 – produkty świeże

Utrzymuj temperaturę zawartości w 

zakresie : 0 °C • 7 °C

Opcja 2 – produkty mrożone

Utrzymuj temperaturę zawartości w 

zakresie : -16 °C • -22 °C

Oferujemy specjalne 
konfi guracje produktów, 
dzięki czemu klient otrzymuje 
najlepsze możliwe rozwiązania.

Konfi guracja 
produktu

Dostosuj swoje płyty 
eutektyczne zgodnie z:

Specyfi kacja niestandardowa

Parametry techniczne

Dostępne alternatywne wymiary pojemnika, rodzaje izolacji i jej grubości (obowiązują minimalne ilości zamówienia). Skonsultuj się z 
zespołem sprzedaży, aby dowiedzieć się, w jaki sposób należy skonfi gurować rozwiązanie w zakresie opakowań w celu usprawnienia 
twojego łańcucha chłodniczego.

Płyt Eutektycznych

Zawartość

2 x bawełniane 
panele izolacyjne

Pojemnik z 
dołączoną pokrywą

• Temperatura zewnętrzna:
   zima / lato
• Temperatura docelowa:
   świeże / mrożone / temp.       
   otoczenia
• Czas trwania łańcucha               
   chłodniczego: od 10
   do 48 godzin
• Specyfi ka wymaganego zakresu  
   temperatur
• Twój własny protokół użytkowania



Parametry testowe

Pojemnik - 600 x 400 x 365

Środowisko testowe - komora chłodnicza

Testowana zawartość - temp. kostki

Waga zawartości - 14 kg (14 x 1 kg)

Testy kontrolowanej temperatury

ISO 9001 - Certyfikowane laboratorium testowe

Test 1 – produkt świeży - 20 °C Test 3 – produkt mrożony - 20 °C

Test 2 – produkt świeży - 35°C Test 4 – produkt mrożony - 35°C

Badanie powiela warunki standardowego zastosowania 
izotermicznego pojemnika przemysłowego, potwierdzając zakres 
osiągalnych kontrolowanych temperatur, od -18 °C • + 7 °C, od 12 
do 48 godzin. Środowisko chłodnicze i sprzęt testowy umożliwia 
testowanie do 2500 litrów zgodnie ze standardami łańcucha 
chłodniczego (ISTA, IATA, UN, WHO, AFNOR).

P
o

je
m

ni
k 

iz
o

te
rm

ic
zn

yP
o

jem
nik izo

term
iczny

Potrzebujesz niestandardowych testów?

Zalecane jest testowanie specyficzne dla klienta, aby spełnić wymagania poszczególnych aplikacji dla płyt 

eutektycznych. Dodatkowe wsparcie w zakresie testów termicznych można udostępnić na żądanie. Skontaktuj 

się z naszym zespołem sprzedaży, aby dowiedzieć się więcej: info@loadhog.com
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