
המכל הגדול ביותר בישראל

מידות)אורך, רוחב, גובה(: 1250x1150x1300 מ"מ

מתאים לעומסים גדולים

מקדם את העבודה צעד אחד קדימה



חזק ועמיד לאורך הזמן עיצוב היגייני

 רצועת עיבוי להגנה
 משופרת על המיכל

מפגיעת מלגזה

חיבור משופר
של הטרוורסות
אל המיכל, על
מנת לאפשר
הפיכת המיכל
לריקונו

עמידה בפני עומסים 

 עמודי מבנה
 בחתך מוגדל

 להערמה
משופרת ובטוחה

מחזיק כרטיס 
A5 בגודל

שיטת הערמה מיוחדת של דולב

הדבר הגדול הבא

דולב פיתחה את המכל הגדול הבא, עשוי מ- HDPE אשר תוכנן במיוחד עבור הובלה ואחסון של תוצרת חקלאית.

דולב אלטו 1400 החדש עונה על הצורך של יצרני המזון החקלאי בפתרון מתאים לקציר, אחסון ירקות, תפוחי 
אדמה ופירות.

המכל עמיד, בנפח גדול והגייני במיוחד לתעשיית המזון על מנת לספק פתרון לטווח הארוך.

  צלעות חיזוק 
להקשחת המבנה

ניתן להוסיף לוגו על מכלי דולב
בהטבעה או הוספת לוחית. 

בהזמנות מעל 1000 יחידות.

אפשרויות לוגו

צבעים

חומרים
ניתנים לזיהוי

תגים חכמים 
לזיהוי כל מכל

DMRFID AM

 

אפשרויות נוספות

הטבעה בחוםשלט לקוח בתבנית מספור רץ

 כחול
UM צהוב  אפור

בהיר
תכלת ירוקאדום

תוסף
אנטימיקרוביאלי

    מיוצר מחומר מאושר מזון 

    בטוח להערמה עד 8 מכלים לגובה

    קל לטיפול ולניקוי

    עיצוב היגייני

)+60°C  40°- עדC מתאים לשימוש בטמפרטורות קיצוניות )טווח    

הפתרון הטוב ביותר לתעשיה ולחקלאות



מפרט טכני

•

מכסה מותאם לאלטו 1400

• עקב חריגות בתהליך הייצור, משקל הטרה עשוי להשתנות ב- ± 1.5%

• המידות עשויות להשתנות ב- ± 1%.

• הנתונים מתייחסים לטמפרטורה של 23 מעלות צלזיוס.

• עומס מרבי מתייחס למכלים העומדים לבד.

• עומס ערימה מרבי מתייחס לטעינה אנכית כאשר העומס לכל 
מכל בודד אינו עולה על 750 ק"ג.

• ניתן להשיג גם בשילוב: קירות אטומים ובסיס מחורר או קירות 
מחוררים ובסיס אטום- בהתאם לכמות הזמנה מינימלית 

• זמין עם 9 רגליים- לאפשרות זו אנא צרו קשר

                                            אלטו 1400 )גרסה מחוררת ואטומה(

1250x1150x1300   מידות חיצוניות )אורך, רוחב, גובה(

1090x1080x1230    מידות פנימיות )אורך, רוחב, גובה(

1400    נפח )ליטר(

65.5 )גרסה אטומה עם 3 טרווסות(
63.7 )גרסה מחוררת עם 3 טרווסות(    משקל טרה )ק”ג(

1000    עומס מירבי )ק”ג(

8000    עומס בהערמה )ק”ג(

HDPE Structural Foam  פוליאטילן    חומר גלם

36 יחידות    כמות במשאית
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Product Name:

|Gen. Tolerance:  ± 1 %Weight:  kg
Catalog/Model #:
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|Gen. Tolerance:  ± 1 %Weight:  kg
Catalog/Model #:

האיכות בסביבה

דולב מוצרי פלסטיק אגש"ח בע"מ קיבוץ דביר, ד.נ. הנגב, 8533000, ישראל 
sales.israel@dolav.co.il  |  www.dolav.co.il  |  08-9918710 טל 072-2450700  |  פקס

משרדים בעולם: אוסטרליה, איטליה, אירלנד, ארה”ב, בלגיה, בנלוקס, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הונג קונג, ישראל, סין, 
ספרד, צרפת, רוסיה, תורכיה, 


