
Raktárkonténer
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LC 20’ + LC 8’ + LC 8’ + LC 6’ + LC 6’
LC 20’ + LC 8’ + LC 8’
LC 20’ + LC 15’
LC 20’ + LC 9’ + LC 9’
LC 10’ + LC 8’ + LC 6’
LC 10’ + LC 8’

Önnek több helyre van 
szüksége. Mi biztosítjuk.

Raktárkonténer
Legyen szó további raktárfelületről az üzemben vagy anyagraktárról az építkezésen: a mi konténereink jelentik 
a megoldást. Rövid határidővel rendelkezésre állnak, számos méretben és kivitelben, egész Európában. 
Válasszon a terméktáblázatból, és határozza meg a színt a CONTAINEX-RAL-kártya alapján. Átmeneti vagy 
tartós használat? Ez Öntől függ. Mi rugalmasak vagyunk.

RAKTÁRKONTÉNEREINK JELLEMZŐI:

 Saját európai gyártásból

 Fa- vagy acélpadlóval

 Horganyzott reteszrudak

 3 emeletig egymásra helyezhető

 Rakodás daruval vagy targoncával

 Emelési teher 6,5 tonnáig

 Beraktározás 10 tonnáig lehetséges

 Extra felszereltség nagy választékban

Különböző 
színekben 
azonnal 
elérhető

CONTAINEX- 
EXTRA:

SZÁLLÍTÁS SZETTBEN

Segítünk raktárkapacitásának növelésében – 
és a szállítást is optimalizáljuk. Fedezze fel a 
költséghatékony és CO₂-barát konténerszállítást 
szettben!

Szett-variációk
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LC 15’LC 10’ LC 20’

Mover-Box ® LC 9’LC 8’LC 6’

Önnek több helyre van 
szüksége. Mi biztosítjuk.

Az adatok a külső méretekre vonatkoznak – a részleteket lásd a 13. oldalon.

H 4.550 mm
SZ 2.200 mm
M 2.260  mm

H 6.058 mm
SZ 2.438 mm
M 2.591  mm

H 2.991 mm
SZ 2.438 mm
M 2.591  mm

H 2.200 mm
SZ 1.600 mm
M 2.445  mm

H 2.931 mm
SZ 2.200 mm
M 2.260  mm

H 2.438 mm
SZ 2.200 mm
M 2.260  mm

H 1.980 mm
SZ 1.970 mm
M 1.910  mm
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A megjelenést Ön 
határozza meg. A 
minőség garantált.

Festés
A minőséget illetően nem ismerünk kompromisszumot. 
A kiváló minőségű festés minden raktárkonténernél 
szabvány. Környezetbarát, korrózió- és UV-álló – a  
tökéletes festéktapadásnak köszönhetően hosszú  
távon is tartja minőségét.

ELLENÁLLÓ PRÉMIUM FESTÉS  
MINDEN EGYES KONTÉNERNÉL:

 Cinkfoszfátos és katódos mártóalapozás (KTL)

 Porszórásos festés 

 Színválaszték CONTAINEX-RAL színkód alapján

Cinkfoszfátozás 
és alapozás 

katódos 
mártókádban

CONTAINEX- 
EXTRA:

Porszórásos festés Cinkfoszfátos és mártóalapozás

Különböző színek CONTAINEX-RAL 
színkód alapján
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Branding *
A külső megjelenés tekintetében szabadon választhat. 
Raktárkonténerét egyedi feliratokkal is elláthatja, amely így pontosan 
illeszkedik a vállalati arculathoz. Használja ki ezt a lehetőséget 
a vállalati márkaépítés következetes megvalósításához!

EGYEDI MÁRKAÉPÍTÉS RAKTÁRKONTÉNERÉHEZ:

 Kiváló reklámfelület

 Hosszú élettartamú matricák az UV-sugárzással  
 szembeni magas ellenálló képességgel

 Rövid szállítási határidő raktárkészletünknek köszönhetően  
 – a részletekről érdeklődjön munkatársainknál

Tökéletes 
márkamegjelenés 

az egyedi 
márkaépítésnek 
köszönhetően

CONTAINEX- 
EXTRA:

* Első megrendelés előtt műszaki egyeztetés szükséges.



6

Praktikus szekcionált kapu

Ön meghatározza az elvárásait. 
Mi felülmúljuk azokat.

Szekcionált kapu
A könnyen nyitható szekcionált kapuval a konténert  
kényelmes anyagraktárrá alakíthatja.

HELYTAKARÉKOS NYITÁS ÉS ZÁRÁS:

 Könnyű, kézi nyitás

 Betörésgátló retesszel és acél cilinderes  
 forgatható fogantyúval zárva

 Ellenálló felület (Woodgrain)

 Stabil kivitelezés a kétoldali acéllemeznek  
 és a 42 mm-es PU-habnak köszönhetően

 Különböző színekben kapható:     
 RAL 5010, RAL 9010, RAL 7035

 Elérhető a LC 10’ és LC 20’ modelleknél

Helytakarékos 
nyitás és zárás

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Ön meghatározza az elvárásait. 
Mi felülmúljuk azokat.

Ajtók és ablakok
Ajtókkal és ablakokkal felszerelve a konténere 
sokkal több lesz, mint egyszerű raktárhelyiség.

A KONTÉNER KIALAKÍTÁSA 
AJTÓKKAL ÉS ABLAKOKKAL:

 Irodaablak bukó/nyíló vasalattal és ráccsal

 Duplaszárnyú ajtók 

 Acél külső ajtók

 Elválasztóráccsal is kombinálható
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Ez a hely az Öné. 
Mi biztonságossá tesszük.

Betörésvédelem
Védje meg, ami az Öné! A betörésgátló 
felszereltség egyszerű és hatékony megoldás, 
amelyet nagyobb biztonsági csomaggal is 
lehet kombinálni.

EGY ÁTGONDOLT MEGOLDÁS  
KONTÉNERE SZÁMÁRA:

 Kíváló védelem lakatfeltörés ellen 

 Masszív horganyzott acélból

 Gyors felszerelés hegesztés nélkül

 Felszerelés a gyártáskor vagy utólag

A konténerek 
utólag is 

átalakíthatók.

CONTAINEX- 
EXTRA:

A lakat védve van

Hosszúság:  
178 mm

Magasság:  
88 mm

Mélység:  
54 mm (csavarok nélkül) 
114 mm (csavarokkal)

Tömeg: 3 kg

Lakattartó
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2 belső zár

4 db belül elhelyezett kivehető biztosíték

Biztonsági zár cilinderrel

Mélység:  
54 mm (csavarok nélkül) 
114 mm (csavarokkal)

Tömeg: 3 kg

Biztonsági csomag
Ha biztosra akar menni, akkor a komplett biztonsági 
csomaggal ellátott raktárkonténer a helyes választás. 

ÁTFOGÓ VÉDELEM A TÁROLANDÓ  
ANYAGOK SZÁMÁRA:

 Csak egy reteszrúd a nyílószárnyon – a gyors  
 nyitás és zárás érdekében („easy open”)

 2 belső zárretesz

 Belső biztonsági zár cilinderrel

 4 db belül elhelyezett kivehető biztosíték
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Rétegelt falemezpadló

Acélpadló

Ön a részletekre helyezi 
a hangsúlyt. Mi az elégedett 
ügyfelekre.

Polcrendszer
Helyből sosem elég? A rendet is lehetne is fokozni? 
Praktikus polcrendszerünk segít Önnek, hogy a raktározott 
árut átláthatóan tárolhassa a konténerben.

MÉG JOBB HELYKIHASZNÁLÁS A KONTÉNERBEN: 

 Magas terhelési kapacitás: 160kg/polc

 Előre felszerelve vagy lapraszerelten szállítva

 Bevált CONTAINEX-minőség,  
 EN 15635 alapján vizsgálva

Padló
A CONTAINEX standard kivitelben egy utánozha- 
tatlan minőségű RÉTEGELT FALEMEZPADLÓT 
kínál Önnek.

 21 mm-es rétegelt falemezpadló

 Rendkívül magas teherbírású és tartós

 A kétoldali műgyanta bevonatnak  
 köszönhetően ellenáll a szennyeződéseknek  
 és a nedvességnek

ACÉLPADLÓ

 Bordázott lemez      
 (szegecselt)

 Alapvastagság 3 mm  
 plusz 1 mm  
 cseppmintázat 

 Választható
Csúszásgátló 
cseppmintás 

lemez

CONTAINEX- 
EXTRA:
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Nedves helyiségekben 
használható elektromosság

Elosztószekrény beépített dugaljjal

Elválasztórács egy második duplaszárnyú ajtóval

Elektromos 
felszereltség
Alakítsa át a raktár- vagy anyagtároló konténerét mobil  
műhellyé. A megfelelő elektromos felszereltséggel 
nemcsak a világításról gondoskodhat, hanem különféle 
elektromos eszközöket is működtethet.

ELEKTROMOS FELSZERELTSÉG  
RAKTÁRKONTÉNERÉHEZ:

 Elosztószekrények integrált dugaljjal 
 – 1 dugalj 400 V / 5-pólusú / 16 A 
 – 2 dugalj 230 V / 3-pólusú / 13 A 

 Süllyesztett CEE – csatlakozók

 Nedves helyiségekben használható elektromosság

 Neonfénycsövek

 Villanykapcsoló az ajtónál

Két 
duplaszárnyú ajtó
Alakítsa át a raktárkonténer hátsó falát  
második bejárattá.

A PRAKTIKUS HOZZÁFÉRÉS:

 Második hozzáférés a konténerhez

 Az elválasztórács segítségével két különálló  
 helyiséget is ki lehet alakítani

 Több modellnél is elérhető

Elválasztórács
Ha különböző árufajtákat szeretne elkülönítve tárolni, 
akkor ez a rács a bevált megoldás.

HELYTAKARÉKOS TÉRELVÁLASZTÓ  
A KONTÉNERÉHEZ:

 A raktárhelyiség felosztása különálló területekre 

 Tetszés szerinti elhelyezés

 Ideális egy második duplaszárnyú ajtóval vagy  
 egy további bejárati ajtóval kombinálva
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Ön ismeri az igényeit. 
Mi a lehetőségeket.

Rögzítőpántok
A rakományok rögzítésének egyszerű módja. 

 A két hosszanti falhoz és a homlokfalhoz rögzítve

 A spaniferek könnyű rögzítésére

 A rakomány különböző helyzetű rögzítéséhez

Szerszámtartó
Hogy minden szerszámnak meglegyen a  
maga helye és könnyen megtalálható legyen.

 Szerszám tárolására

 Biztosítólánccal együtt, amely szállítás  
 közben véd a borulástól
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Konténertípusok és lehetőségek

Szellőzőrács
További szellőzőrácsokkal gondoskodhat 
az optimális légcseréről a konténerben.

CÉLIRÁNYOS SZELLŐZTETÉS  
A KONTÉNERBEN:

 2 szellőzőrácsból álló szett,  
 egyenként 650 x 200 mm 

 1 szellőzőrács fent a homlokfalon 

 1 szellőzőrács lent a konténerajtónál

Méretek Mover-Box ® LC 6’ LC 8’ LC 9’ LC 10’ LC 15’ LC 20’
Hosszúság mm (külső) 2.200 1.980 2.438 2.931 2.991 4.550 6.058
Szélesség mm (külső) 1.600 1.970 2.200 2.200 2.438 2.200 2.438
Magasság mm (külső) 2.445 1.910 2.260 2.260 2.591 2.260 2.591
Hosszúság mm (belső) 2.040 1.800 2.275 2.770 2.831 4.387 5.898
Szélesség mm (belső) 1.500 1.860 2.106 2.106 2.344 2.106 2.344
Magasság mm (belső) 2.200 1.730 2.050 2.050 2.376 2.050 2.376
Tömeg kg 450 450 630 690 825 915 1.270
Térfogat m3 7 6,66 9,82 11,96 15,76 18,94 32,85
Egymásra rakodhatóság 4 szintig – 3 szintig 3 szintig 3 szintig 3 szintig 3 szintig
Maximális emelőteher kg – – 2.300 5.600 6.500 3.350 6.500
Max. hasznos teher kg 1.000 2.000 3.500 8.500 10.000 5.000 10.000
Opciók
Festés CONTAINEX-RAL 
színkód alapján

Márkaépítés és felcímkézés –
Szekcionált kapu – – – – –
Ablakok – –
Ajtók – – – – –
Betörésvédelem –
Biztonsági csomag –
Polcrendszer – –
Fapadló –
Acélpadló

Elektromos felszereltség – –
Két duplaszárnyú ajtó – –
Elválasztórács – – – – –
Rögzítőpántok –
Szerszámtartó –
Szellőzőrács – –
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Mover-Box®

Az alternatív megoldás, ha azt mondanánk:  
„Think small”. A 7 m³-es Mover-Box ® bárhol elfér.

A PRAKTIKUS KONTÉNER KIS MÉRETBEN:

 Tűz- és vízálló

 Tűzvédelem: A tűz kialszik a konténerben, a tűzgátló  
 tömítőcsíkok megakadályozzák annak terjedését

 Legfeljebb 1000 kg tárolt tömeg esetén 4 szintig  
 egymásra rakodhatók

 Mozgatása villástargoncával, daruval és kézi villás  
 emelővel

Ön új dimenziókban gondolkodik.  
Mi a megvalósításban.

A tűzvédelmi 
képességet 

vizsgáló intézet 
igazolja

CONTAINEX- 
EXTRA:

Self-Storage
Használja konténereinket egy egyedi önkiszolgáló raktár  
kialakításához.

KÜLSŐ RAKTÁRHELYISÉG AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐEN:

 A különböző konténerméretek, például az LC 10’, 20’  
 modellek vagy a Mover-Box ® kombinációja

 Biztonságos tárolási lehetőség különböző árufajták számára
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Szeretne többet megtudni? 
Mi szívesen tájékoztatjuk!

Kiváló minőségű új és használt 
raktárkonténerek
A minőség kiemelten fontos számunkra, ezért raktárkonténereinket    
saját európai üzemünkben gyártjuk.

 Saját, európai, tanúsított termelőüzemek

 A legkorszerűbb, környezetbarát gyártási technológiák

 Minőségi anyagok használata

Az újonnan előállított konténereink mellett használt konténereket is    
vásárolhat. A „TOP USED“ a kiváló minőségű CONTAINEX használt    
konténereket jelenti, amelyek szintén teljesítik a meghatározott     
minőségi és ellenőrzési követelményeket.

Gyártás szigorú 
környezetvédelmi 

és minőségi  
előírások szerint

CONTAINEX- 
EXTRA:
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 Recycling: Konténereink újrahasznosított anyagok felhasználásával készülnek.

	 Energiahatékonyság	és	a	környezeti	szempontok	figyelembe	vétele:	 
 Kizárólag saját, tanúsított európai üzemekben gyártunk.

	 Alacsony	károsanyag-kibocsátás:	A modern KTL-festésnek és porszórásnak 
 köszönhetően az összes károsanyag-kibocsátás az EU-értékhatár alatt van.

	 Ellenőrzés:	Gondoskodunk arról, hogy ellátóüzemeinkben folyamatosan elvégezzék 
 a környezetvédelmi és a minőségellenőrzéseket.

 Tartósság: Konténereink rendkívül hosszú élettartamúak – mert a minőség fontosabb  
 a mennyiségnél.

Győződjön meg Ön is magas szintű követelményeinkről.  
Szívesen segítünk.

A CONTAINEX GREEN technology 
a következőket jelenti:

További információk a CONTAINEX környezetvédelmi- és minőségi előírásairól az aktuális SHEQ Report (Safety/Security- 
Health-Environment-Quality) jelentésben találhatók, melyet bármikor bekérhet az Ön CONTAINEX képviselőjétől.
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Mindent megteszünk, 
hogy felülmúljuk elvárásait.

Referenciák
Több mint 40 éves tapasztalat birtokában tudjuk: mindig 
van arra megoldás, hogy ügyfeleink kívánságait teljesítsük. 
Így egészen eltérő konténermegoldások születnek – az ipari 
vállalatok számára kialakított klasszikus raktárbővítéstől 
kezdve az anyag- és gumiabroncs-raktárakon keresztül 
egészen az építkezéseken felállított raktárakig, amelyek 
magukban foglalják a műhelyt is.

KÉSZEN ÁLLUNK AZ ÖN ÁLTAL 
RÁNK BÍZOTT FELADATOKRA.
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CONTAINEX	Container-Handelsgesellschaft	m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefon: +36 1 9878-100 
E-mail: ctx@containex.com 

www.containex.com

a WALTER GROUP tagja
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