
Container de depozitare • Container maritim

Specialistul pentru spații mobile



• Livrabile cu podea de lemn sau de oţel
• Bară zincată de blocare
• Posibilitate de suprapunere până la 3 niveluri

• Manipulare cu macaraua sau motostivuitorul
• Sarcina utilă de până la 6,5 t
• Depozitare până la 10 t
• Diverse echipamente suplimentare

Calitate care convinge:
• Fosfatare cu fosfat de zinc și grunduire prin vopsire 
   cu imersie catodică (KTL)
• Vopsire prin pulverizare
• Alegerea culorilor conform paletei RAL-CTX

Avantajele Dvs.:
• Deosebit de rezistent și ecologic
• Rezistență mare la coroziune și acțiunea razelor UV
• Aderenţa vopselei este perfectă

Ideal ca depozit în producţie sau pe şantier Container de depozitare cu vopsire optimală

Container de depozitare

Tip LC 10’ Tip LC 20’Tip LC 8’ Tip LC 15’

Diverse culori conform paletei de culori RAL-CTX

Grad înalt de automatizare a producției

Grunduire KTL prin imersie

Posibilitate de suprapunere până la 3 niveluri

Transport cu camionul Containerele de depozitare CTX sunt disponibile în diferite mărimi şi sunt echipate în mod variat Vopsire prin pulverizare

Tip LC 6’ Tip LC 9’



Container depozit cu sistem de siguranţă
• Construcție specială cu o singură bară de blocare la canatul activ,   
   fiind posibilă deschiderea și închiderea rapidă
• 2 închizătoare interioare zincare pentru blocarea canatului pasiv
• Închizătoare de siguranţă interioară cu cilindru de închidere, 
 nu este necesar lacăt
• 4 siguranțe interioare împotriva ridicării

Sistem antiefracţie
• Sistem de protecţie a lacătului
• Din oțel robust, zincat
• Montaj în fabrică sau cu posibilitatea de montare ulterioară
• se poate utiliza și în combinație cu pachetul de siguranță

• Prize CEE încorporate
• Sisteme electrice spațiu umed
• 1 x priză înaltă tensiune 400 V
• 2 x prize 230 V
• Grindă luminoasă
• Întrerupător lumină la ușă
• Se poate combina cu ferestre și ușă de intrare suplimentară *

* Ferestra şi uşa de intrare suplimentară sunt livrabile la tipul 10’ și 20’ 

Siguranţă optimă împotriva furturilor pentru bunurile dumneavoastră Echipamente electrice pentru containere de depozitare

Selectați 
dotările dorite

sistemul de siguranță antiefracție montat LC 20’ cu fereastră și ușă de intrare

Atelier mobil

Corp de iluminat și tablou de distribuție cu prize2 zăvoare zincate interioare

Întrerupător4 siguranțe interioare împotriva ridicării

Container de depozitare CTX cu sistem de siguranţă Prize CEE încorporateînchizătoare de siguranţă interioară



Mașină de debitat cu laser

Unitatea de producție din SK – Komarno

Alte 
opțiuni de dotări

TIP
EXTERIOR INTERIOR CONȚINUT

Lungime Lăţime Înălţime Lungime Lăţime Înălţime Greutate (m³)

LC 6’ 1.980 1.950 1.910 1.800 1.860 1.730 450 6,66 

LC 8’ 2.438 2.200 2.260 2.275 2.106 2.050 630 9,82

LC 9’ 2.931 2.200 2.260 2.770 2.106 2.050 690 11,96

LC 10’ 2.991 2.438 2.591 2.831 2.344 2.376 825 15,76

LC 15’ 4.550 2.200 2.260 4.387 2.106 2.050 915 18,94

LC 20’ 6.058 2.438 2.591 5.898 2.344 2.376 1.270 32,85

mover-box 2.200 1.600 2.445 2.040 1.500 2.200 450 6,55

DIMENSIUNI (mm) ȘI GREUTĂȚI (kg):

• Alegerea şi utilizarea de materiale reciclabile
• Producție ecologică și eficientă energetic, în fabricile certificate din Europa
• Situarea sub valorile de prag pentru emisii datorită lăcuirii moderne KTL 
   și a vopsirii prin pulverizare
• Verificarea continuă prin audituri de calitate şi de mediu a fabricilor furnizoare
• Durată lungă de viață a produsului

GREEN technology înseamnă

Green technology

Informații suplimentare despre măsurile de mediu și de calitate ale firmei CONTAINEX puteți găsi în 
raportul CTX-SSHE-Q (Safety-Security-Health-Environment-Quality). Îl puteți solicita consilierului 
dvs. pentru asistență clienți din cadrul firmei CONTAINEX. 

Diverse culori conform paletei de culori RAL-CTX

Sistem de rafturi

Ferestră şi uşa de intrare *

Instalație de vopsire KTL

Podea de lemn sau metal

Container (mover box) cu garnitură de protecție împotriva incendiilorGrile de ventilație

optimizarea costurilor de transport prin livrările la set

Exemplu set LC (LC 10’ + 8’ + 6’)Exemplu set LC (LC 10’ + 8’) Exemplu set LC (LC 20’ + LC 8’ + LC 8’)

Producţia de containere de depozitare respectă standarde stricte de mediu şi de calitate

* disponibil doar la LC 10’ şi LC 20’ 



• Prompt livrabile - Depozite în întreaga Europă
• Vopsea de cea mai bună calitate
• Plachetă CSC pentru o greutate totală de 30 tone
• Podea din lemn stratificat de 28 mm (adecvat 
   pentru livrare în Australia) cu strat anti-alunecare

• Tablă din oțel - Corten (anti corozivă)
• Închizători forjate şi zincate
• Sistem anti-efracţie cu cutie pentru lacăt produsă 
   în serie
• Certificat de Germanischen Lloyd

Calitatea este în detaliu

Container maritim

Spaţiu pentru depozitare şi transport

DIMENSIUNI (mm) ȘI GREUTĂȚI (kg):

TIP
EXTERIOR INTERIOR

Lungime Lăţime Înălţime Lungime Lăţime Înălţime Greutate

ISO 20’ DV 6.058 2.438 2.591 5.898 2.350 2.390 2.050

ISO 40’ DV 12.192 2.438 2.591 12.032 2.350 2.390 3.700 

ISO 20’ HC ¹ 6.058 2.438 2.896 5.898 2.350 2.680 2.350

ISO 40’ HC ¹ 12.192 2.438 2.896 12.032 2.350 2.680 3.850

¹ Acestea şi alte tipuri la cerere

Tablă de oţel-Corten Certificat de Germanischen Lloyd Plachetă CSC

4 închizători ușă

Container maritim de 40’

Sistem antiefracţie

Containere maritime uzate

Podea bambus cu strat anti-alunecare

Container maritim de 20’

Depozit-autostocare

Depozit pentru containere

Folosirea perfectă a capacităţii de depozitare a unei haleÎncărcarea pe tren a containerelor



Multiple 
posibilități de utilizare

Container depozit ca stand expozițional Container depozit branding al clientului Cameră de repaus șantier Depozit și birou

Casă de expediţie de mobilă Utilizare pe șantier Echipamente de depozitare la evenimente Ansamblu containere autostocare

Depozit de materiale în unitatea de producție Depozitare de cauciucuri la un atelier Container depozit pentru utilizare în caz de catastrofe Garaj mobil



CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefon: +40 21 777 8110, E-Mail: ctx@containex.com 
www.containex.com


