SPACEKRAFT
Tot timpul cind apare o cerinta de a transporta si
depozita produse nepericuloase lichide,containerele
Spacekraft este cea mai buna rezolvare a problemei.Dure
si simple in utilizare economisesc spatiul de
depozitaresi usor de utilizat ,containerele Spacekraft fac
procesul de transportare si depozitare a
lichidelor simple si econome.In comparatie cu butoaie
,cotainere de plastic care se string,constructia
patentata a containerului Spacekraft are o prioritate la
stringere ,depozitare,descarcarea containerului, si
utilizarea lui.Containerele Spacekraft nu au cusaturi si
format din o foaie intreaga de carton care este
infasurata de sase zece rinduri.Constructia fara cusuturi
si fara schelet metalic si inbinari lemnoase
dau containerului o duritate de necrezut -pana la 34 tone
pe metrul patrat pe suprfata cu greutatea pe
vertical

SPACEKRAFT PROPUNE REZOLVAREA IMPACHETARII
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Containerul Spacekraft ,este pentru transportarea lichidelor,este ideal pentru transport o gama larga de
lichide alimentare si a industriei chimice pentru transport intriolul tarii cit si pentru import-export.
Spacekraft indestuleaza cerintele pentru ambalajul alimentar in SUA ,IZRAIL ,UNIUNEA EUROPEANA SI
OOH.Transportarea produselor sint sucuri de fructe,piure de fructe, ulei alimentar ,indulcitori si aromatizanti.
Contanerele Spacekraft se incadreaza in segmentul componentelor industriei chimice ca
:Cerneala,emulsii,uleiuri ,vopsele,lacuri.
In complectare spacekraftul are o prioritate o izolatie termica de sapte ori mai mare ca alte ambalaje si pot fi
folosite pe caldura cit si pe frig.
Lucrand impruna cu partenerul care comanda ,personalul tehnic poate sa construiasca ambalaje care va
trebue si indeplinesca toate cerintele de transportare anumitului produs.

Containerele Spacekraft
● Se face livrarea aranjate pe palet impachetate si care sint gata de a fi incarcate
● Sint facute sa transporte de la 400-1250 litri lichide.
● Se livreaza cu tot cu sac polietilena sub un anumit produs comandat decumparator
● Sint in conformitate cu cerintele OOH,SI UNIUNII EUROPENE cu organele internationale pentru transport si logistica(ISTA,NMFC,IMO)

SPACEKRAFT ESTE EFECTIV SI USOR IN FOLOSINTA
O afacere se poate de facut cu perderi mai mari sau mai mici.Containerele Spacekraft au fost facute in
concordanta cu cerintele transportatorilor si care au inlocuit transportul marfurilor in butoaie si containerele
de plastic.
Containerele SpaceKraft se livreaza cumparatorului in doua tipuri:stranse ori asezate gata pentru
incarcare.in mai multe cazuri containerele se livreaza srinse si se formeaza pe teritoriul cumparatorului
inainte de incarcare.
Containerele SpaceKraft au fost facute pentru a satisface cerintele pentru industria alimentara si chimica
este in ambalaj ekologic pentru lichide nepericuloase.
Containerele SpaceKraft se depoziteaza in forma plata strinse pe palet.
Ca atare Containerele se livreaza in forma strinse.SpaceKraftul economiseste 80% spatiul liber in transport
auto ,vagoane, depozite in comparatie cu ambalajele fixe cum ar fi butoaele.este un factor esential pentru
a minimiza suprafata de depozitare.
Containerele Spacekraft sint simple de manipulat
Asezarea containerului este foarte simpla -containerul se aseaza in mai putin de un minut cu un om mai
incude si asezarea a casetei care este sacu polietilena cu robineti de scurgere in timp cind se introduce
lichidul sacul de polietilena se desface treptat.(vezi foto)
t

Asezarea si incarcarea

SPACEKRAFT ESTE DE NEPRETUIT PENTRU
LOGISTIKA INTERNATIONALA
Companiile exportatoare din toata lumea inteleg si pretuesc confortabilitatea containerului
SpaceKraft. Containerele pe larg se folosesc in operatiuni de transport marfa export-import.este o
rezolvare ideala pentru o unica transportare a ambalajului in tarile unde cerintele sint drastice a
controlului fitosanetar si ecologik.
●

CONTAINER Ready Fill INLOCUITORUL
contanerelor de plastic
Containerele ReadyFill se livreaza in forma strinse care sint gata pentru folosinta,cum ar fi containrul
de plastic, Ready Fill a fost gandit pentru a satisface cerintele pentru producatori cu linii rapide
automatizate cum ar fi industria alimentare sau chimica.
●

SpaceKraft si Ready Fill in
comparatie cu alte ambalaje
calitati
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Sistem de incarcare

SpaiceKraft

BUTOAIE

COMPARATIE
Ideea SpaceKraft ® a inceput ca o idee de sistemul
de ambalare, care va face IBC-containere sunt mult
mai robuste și fiabile, precum și instalarea lor

Misiunea SpaceKraft - să se extindă în condiții de
siguranță și profitabil a afacerii la nivel global , oferind
clientilor o gama larga de produse si servicii care ajuta
la optimizarea întregului segment a lanțului de
aprovizionare și a mărfurilor în vrac lichide .
Peste 20% din produs Recipiente sub formă cubi
SpaceKraft ® vă permite să efectueze cu 25% mai mult
produs decat in butoaie, în același camion. De exemplu,
un container de 20 de picioare, dacă utilizați 20 de
containere SpaceKraft cu volum de 1040 de litri , poate
transporta 4160 de litri de produs mai mult decat 80 de
butoaie, cu o capacitate de 208 de litri, care poate fi
incarcate în același container de transport maritim.

Container SpaceKraft ® pentru transportul marfurilor lichide si solIide
periculoase, nepericuloase.

AVANTAJE
Aceste containere IBC sunt o alternativă ideală la butoaie , containere returnabile și

gofrokonteyneram octogonal . Cu o capacitate de până la 1249 de litri de lichid pe
container SpaceKraft Lichide IBC înlocuiește aproximativ șase butoaie , reducând
semnificativ timpul și costurile forței de muncă pentru umplerea , golirea și transportul
containerelor multiple . Folosit în loc de returnabile SpaceKraft container de ambalare
elimină costurile de întreținere și de livrare a expeditorului . Spre deosebire de unele
gofrokonteynerov octogonal , IBC - container SpaceKraft nu necesită piese de lemn sau
de metal suplimentare , se poate stabili o persoană în doar un minut .

Avantaje
Instalare rapidă și ușoară
Ideal pentru granule sau sub formă de praf și materiale reglementate ONU
Stivuite la o înălțime de trei containere
Rezistență excelentă și durabilitate a întregii structuri , având 7-10 straturi , și o rezistență la
compresiune de 20-37 tone
Stivuire înălțime de patru containere
De instalare rapidă - doar un minut și un operator
Ușor de reciclare
Biodegradabile , reciclabile pe deplin expuse
Disponibil in mai multe dimensiuni
Utilizarea mai eficientă a spațiului de depozitare ( cu economie de spațiu de 80 % mai mare comparativ
cu butoaie )
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