
הדור הבא של המכלים ההיגיניים

מאושר מזון

ללא חללים ומלכודות לכלוך

הסטנדרט ההיגייני החדש

הסטנדרט ההיגייני החדש

Hמכל 1120



DMRFID AM

Colours

אפשרויות נוספות

כחול 
UM

אפור
בהיר

תוסף
אנטימיקרוביאלי

חומרים
ניתנים לזיהוי

תגים חכמים
לזיהוי כל מכל

תכלת ירוקאדום

גרסאות

9 רגליים - 
גרסה 
אטומה

3 קורות -
גרסה 
אטומה

3 קורות -
 גרסה

מחוררת

9 רגליים - 
 גרסה

מחוררת

    פותח עבור תקן הבטיחות הגבוה ביותר בעולם

    ללא מלכודות לכלוך

    ללא חללים פתוחים

360     עיצוב חלק̊ 

    קל לניקוי

רצועת עיבוי
להגנה משופרת 

צלעות מעוגלות 
בלתי שבירות

רגליים 
מחוזקות

שיטת הערמה
מיוחדת של דולב

פינה ערימה 
מחוזקת

עיצוב הגייני

משטח חלק

ניתן להוסיף לוגו על מכלי דולב
בהטבעה או הוספת לוחית. 

בהזמנות מעל 1000 יחידות.

אפשרויות לוגו

הטבעה בחוםשלט לקוח בתבנית מספור רץ



מפרט טכני

• 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.
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Hמכסה מותאם ל-1120

                                                1120      )גרסה אטומה עם 3 קורות(

780x1120x1120   מידות חיצוניות )אורך, רוחב, גובה(

662x1062x1062    מידות פנימיות )אורך, רוחב, גובה(

736    נפח )ליטר(

44.4    משקל טרה )ק”ג(

600    עומס מירבי )ק”ג(

3600    עומס בהערמה )ק”ג(

HDPE Structural Foam  פוליאטילן    חומר גלם

42    כמות במשאית

H

• 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.

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, 


