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Опаковка на опасни товари
Надеждна защита – дори при екстремни условия

Универсални контейнери  K 470  
Оригиналът – от 1950 година
Често копирани, но все още ненадминати.
Независимо дали имате нужда от защита на чувствително 
оборудване по време на експедиция, спешна доставка на 
хуманитарна помощ или транспорт на опасни товари: 
класическите алуминиеви кутии K470 на ZARGES са 
перфектното решение за защита на това, което трябва 
транспортирате – дори при екстремни условия. 
Благодарение на широката гама аксесоари можете да 
намерите оптимално решение за всяка задача. 
Леките и изключително универсални кутии се предлагат 
в 25 размера.

ZARGES решенията за опаковане на опасни 
товари  
отговарят на разнообразни и гъвкави изисквания

Количка-бюфет W105N Транспортен контейнер за 
многократна употреба UN 3291

Алуминиеви куфари  
K 410 – GGV

K 470 Сгъваем алуминиев контейнер 
с твърдо закрепен палет

Опасните товари могат да бъдат транспортирани в 
опаковки, които строго съответстват на 
стандартите за безопасност и са одобрени от 
съответните оторизирани органи. От много години 
ZARGES произвежда одобрени от UN/ООН 
алуминиеви контейнери.

ZARGES е компания, фокусирана върху клиентите. Иновативни стандартни продукти, 
специални решения или комплексно обслужване – всеки ден клиентите ни могат да 
разчитат на нашето безопасно и висококачествено оборудване. Научете повече на 

 www.zarges.com     www.zarges.bg

ZARGES –
Оборудване за достъп.
Опаковане.
Транспортиране.
Специални решения.

Повече информация е налична в Интернет или при нашите дистрибутори: 

Конструиране, 
производство и тестване 

от ZARGES

Разработка на  
специално решение

Искане за одобрение

Продуктовата гама на ZARGES

В повечето случаи широката гама стандартни продукти предлага голямо разнообразие от решения, които отговарят на изискванията на клиентите.
Селекция от най-популярните серии продукти:

НЕ

ZARGES може да тества в своя изпитателен 
център опаковането на опасни товари и да 
кандидатства за одобрение на решението.

Голям избор от 
съществуващи 
UN-одобрения

Решение, отговарящо на 
съществуващо одобрение

ДА Възможно решение?

Certificate from Federal Institute for 
Materials Research and Testing (BAM)
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К Л И Е Н Т  +  Z A R G E S
Консултация и концепция за опаковане (вътрешно и външно опаковане)

www.zarges.bg или се свържете с нас на:
МАЙНИНГ ООД - Дистрибутор на ZARGES за България
София 1113 Бул. Шипченски проход 18
Галакси офис център Етаж 2, офиси 206-210
E-mail: sales@miningbg.com
Тел./Факс: +359 2 8722486, +359 2 8718018
www.zarges.bg
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Можете да намерите подробна информация за останалите 
аксесоари във всяка кутия или на адрес: www.zarges.com

13

7

5

1

14

3

2

6

8

9

17

20

24

12

2216

4

11

10

15

18

19
21

23

25

Кат. N Пореден N Вътрешни размери 
(L × W × H, approx. mm)

Външни размери 
(L × W × H, approx. mm)

Обем  
(l)

Маса  
(kg)

С одобрение за опасни товари, 
максимално допустимо брутно тегло,  

kg

Съответна вложка от пяна 
без монтаж

40835   1   350 × 250 × 150   400 × 300 × 180   13   2,6   26.0 43860

40677   2   350 × 250 × 310   400 × 300 × 340   27   3,1   58.0 43861

40810   3   550 × 350 × 150   600 × 400 × 180   29   4,2   65.0 43862

40568   4   550 × 350 × 220   600 × 400 × 250   42   4,8   65.0 43863

40678   5   550 × 350 × 310   600 × 400 × 340   60   5,0   70.0 43864

40564   6   550 × 350 × 380   600 × 400 × 410   73   5,3   75.0 43865

40849   7   550 × 550 × 220   600 × 600 × 250   67   5,6   65.0 43866

40859   8   550 × 550 × 380   600 × 600 × 410 115   6,6   75.0 43867

40836   9   550 × 550 × 580   600 × 600 × 610 175   7,8   94.0 43868

40837 10   600 × 430 × 450   650 × 480 × 480 116   6,5   70.0 43869

40839 11   600 × 560 × 440   650 × 610 × 470 148   7,4   83.0 43871

40841 12   690 × 460 × 380   740 × 510 × 410 121   6,9   71.0 43873

40842 13   690 × 640 × 340   740 × 690 × 370 150   8,0   84.0 43874

40843 14   690 × 640 × 430   740 × 690 × 460 190   8,6 100.0 43875

40565 15   750 × 550 × 380   800 × 600 × 410 157 10,0 102.0 43877

40566 16   750 × 550 × 580   800 × 600 × 610 239 12,0 126.0 43878

40844 17   780 × 480 × 520   830 × 530 × 550 195 11,1 103.0 43879

40845 18   900 × 480 × 400   950 × 530 × 430 173 11,0   93.0 43880

40846 19   900 × 640 × 450   950 × 690 × 480 259 13,4 115.0 43881

40567 20   950 × 450 × 380 1000 × 500 × 410 162 10,9   65.0 43882

40847 21 1150 × 350 × 150 1200 × 400 × 180   60   7,5   50.0 43887

40580 22 1150 × 750 × 480 1200 × 800 × 510 414 20,0 183.0 43884

40848 23 1350 × 400 × 220 1400 × 450 × 250 119   9,5   65.0 43888

40875 24 1550 × 550 × 465 1600 × 600 × 495 396 25,0 150.0 43885

40876 25 1650 × 750 × 670 1700 × 800 × 700 829 30,0 200.0 43886

Important note: Clearance dimension approx. 30 mm smaller than internal dimensions (length and width). Special sizes on request.

Има кутия за всяко изискване!
25 различни размера и 1000 възможни комбинации.
Серията K470 включва 25 модела и това е уникален набор от стандартни размери с капацитет от 13 до 829 литра.

И ако не намирате подходящата кутия за вашите нужди, ZARGES може да я произведе по ваши размери. 

Опаковаща възглавница, пожароустойчива
 � Опаковаща възглавница от Perleen® за опасни товари и 

батерии.
 � Пожароустойчиваопаковаща възглавница със 
защитен срещу разкъсване калъф от фибро стъкло. 

 � Лесна употреба и по-малко прах в сравнение с 
насипните пълнежи.

 � Напълнена с около 15 l пожароустойчиво свързващо 
химическо вещество Perleen® 444.

 � За ударозащитно опаковане и поглъщане на опасни 
вещества.

 � Непроводима.
 �  Изцяло без карбон. 

Кат. N 43833

За да сте сигурни, че опаковането на опасните 
товари съответства на задължителните 
изисквания за такива пратки, се нуждаете от 
подходящите аксесоари.  
И ZARGES предлага широка гама от 
аксесоари.

ZARGES – без компромиси когато 
става дума за безопасност и защита

Защита срещу водни струи

Защита от прах до IP65

ZARGES K 470 – предлагат се със защита IP65 като опция, 
непроницаем за прах и защитен срещу водни струи.
 � Кутиите се ползват навсякъде, където ценно и чувствително оборудване 

трябва да бъде защитено от екстремни външни условия. 

 � Автоматичният клапан за понижаване на налягането с Gore™ мембрана 
осигурява лесно отваряне на капака дори след промяна на атмосферното 
налягане. 

 � Непроницаемостта на K 470 IP 65 е тествана и сертифицирана от TUV 
SUD (Германска техническа агенция за инспекции).

Полезни акесоари  
за опасни товари

Пликове с плъзгащи закопчалки
 � Лесни за ползване плъзгащи закопчалки за бързо и просто 
отваряне и затваряне.

 � Задължителни за инфекциозни вещества, които трябва да бъдат 
опаковани в съответствие с транспортни регулации P620 или P650.

 � Материал: полиетилен, дебелина 100 μm. 
Кат. N 43831

Персонализирани вложки 
от пяна
Можем да произведем 
персонализирани 
вложки от различни 
материали и за всякакви 
приложения, включително 
антистатични или 
негорими.

Защитни пружини
 � Предпазват от непреднамерено 
отваряне на закопчалките.

 � За всички модели от серия K 470. 
Кат. N 40834

Плосък алуминиев палет с дълги ъглови 
крака
 � По поръчка кутиите могат да бъдат 
доставени закрепени към палет.

 � Моля свържете се с нас за подробности 
за палети от дърво, пластмаса или 
алуминий.

Подвижни колела
 � Мобилност на всички кутии от размер  
550 mm x 350 mm (вътрешни размери).

 � Монтират се без инструменти.
 � Произведени от масивна гума,∅100 mm, 
въртящи се колела със спирачки.

 � Натоварване до 90 kg с 4 колела.
 � 2 фиксирани колела  
със захващащ механизъм  
1 ляво и 1 дясно  
Кат. N 40741

 � 2 въртящи се колела  
със захващащ механизъм 
1 ляво и 1 дясно  
Кат. N 40742

TUV-тестван такелаж за вдигане

 � Капацитет до 200 kg на кутия.
 � Монтажен комплект, текстилна 

такелажна халка.
 � Безшумни.
 � Могат да се ползват в комбинация 
с разрешение за опасни товари. 
Кат. N 40745

Капак с непрекъснато 
уплътнение

Автоматична мембрана за 
компенсация на налягането

Всички размери могат да бъдат 
с одобрение за транспорт на 
опасни товари.

 Самозалепващ се етикет за 
информация за доставка
 � Фиксирано позициониране на етикета 

за доставка.
 � Лесен за почистване.

  Сменяеми табели с VA стоманена рамка 
 � Изработени съгласно изискванията 

на клиента, свържете се с нас за 
подробности.
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Защо да се ползват алуминиеви кутии 
за защита на опасни товари?
 � Изключителноздрави.

 � Леки.

 � Дълъг експлотационен срок при интензивно 
ползване.

 � Лесни за пломбиране.

 � Много стабилни благодарение на 1,5 mm дебелина 
на стените за размери над 800 mm x 600 mm

 � Идеални за много опасни товари.

 � Сигурно опаковане за надеждна защита дори при 
най-тежки условия.

Защо да се ползват кутии на ZARGES 
за опасни товари?
 � Голям избор от утвърдени стандартни размери.

 � Широка гама сертифицирани серии продукти  
(UN 4B, UN4BV, UN 50B).

 � Кратко време за доставка, дори за размери по 
поръчка.

 � Сертификат UN 4B за всички транспортни модели.

 � ZARGES разполага със собствен център за тестване 
на прототипите, сертифициран от Федералния 
институт за изследване и тестване на материали 
(BAM).

 � Широка гама от аксесоари и вложки.

BAM 8311 ZARGES
4 B / X102 / S / 14 / D22

60
7

Вложки от пяна –  
гъвкаво и надеждно решение за защита на стоките

Pick'n'Pluck комплект вложки от пяна

 � Лесно и просто решение за отделни стоки или малки партиди. 
 � Предварително перфорирани гъвкави вложки от полиуретанова пяна.
 � Формата на предмета може да бъде направена без използване на 

инструменти.
 � Дебелина на листовете в комплекта: 2 листа по 30 mm и 60 mm,  

30 mm релефенлистзакапака, 10 mm лист за дъното.

 �  Комплект 2 
За кутии 40565, 40566 
Размери (L x W x H): 
750 mm x 550 mm x 220 mm. 
Кат. N 40736

 � Комплект 1 
За кутии 40810, 40564, 
40568, 40678 
Размери  (L x W x H): 
550 mm x 350 mm x 220 mm. 
Кат. N 40735

Дунапренови вложки

 � Универсалната защита за вашите стоки и оборудване.
 � Секции за дъното и стените от Plastazote LD45, 

самозалепващи (плътност 45 kg/m3, дебелина 11 mm), 
капак с релефна полиуретанова облицовка.

 � По поръчка се доставят монтирани в кутията.
 � Кат. N зависи от размера на кутията, вижте продуктовата 

таблица за K 470.
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