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COMBO® systém

Hlavní výhody COMBO™ systému

Nižší investice
Pro nákup Combo kontejnerů budete potřebovat o 60 % méně prostředků
v porovnání s nerezovými tanky. Zároveň si zajistíte maximální úroveň hygieny
a ochrany přepravovaného produktu.

Příklady použití

Levnější provoz

Ovocné koncentráty a náplně
Tekuté vaječné polotovary

Dalších úspor dosáhnete samotným

Kondenzované mléko, smetana

odstraňuje proces mytí a s ním spojené

VYSOKÁ ÚROVEŇ HYGIENY

BEZ MYTÍ
•
•
•

používáním Combo systému, který

spoříte pracovní sílu
žádné náklady na čisticí prostředky
nemusíte likvidovat použité chemikálie

•
•
•

pro přímý styk s potravinami
hladký povrch a zaoblené hrany
možnost aseptického plnění

náklady. Skládání kontejneru a možnost

Příchutě, emulze, přísady

stohování do několika vrstev navíc přináší
výrazné snížení nákladů na přepravu

Rajčatové pyré

a skladování.

Oleje a tuky
Tekuté škroby, cukry
Farmaceutické suroviny
Chemické látky nevyžadující UN-kód
Barvy

Způsoby napojení pro plnění/vyprázdnění

BEZPEČNÝ PROVOZ

VÝHODA VĚTŠÍHO OBJEMU
•

• DN50 (lze i asepticky)

•

• 2“ BSP
• Elpo, Astepo (asepticky)

•

• CamLock (rychlospojka)

Větší objem produktu na stejné ploše
oproti kruhovým nádobám (sudy, atd.)
snížení počtu manipulací, rychlejší
nakládání a vykládání
pro stohování není potřeba regálu ani
jiných palet

•
•
•

robustní a stabilní provedení
testováno pro silniční i železniční
dopravu
snadné a rychlé zabezpečení plombami

• jiné dle přání zákazníka

Vyjměte vak

�
OTEVŘETE A
POSTAVTE STĚNY

Obrázky jsou pouze schématické

�
VLOŽTE VAK

�
NAPLŇTE
PRODUKTEM

�
PŘEPRAVUJTE
A SKLADUJTE

�
VYPRÁZDNĚTE

�
SLOŽTE
A VRAŤTE
K NAPLNĚNÍ

Logistická srovnání
Kolik plných kontejnerů můžete uskladnit na ploše 100 m2?
200 nerezových
tanků ve dvou
vrstvách, pokud to
konstrukce tanku
umožní.

Nebo můžete na
stejnou plochu
uložit 405 Combo
kontejnerů.

Kolik prázdných kontejnerů můžete uskladnit na ploše 100 m2?
200 nerezových
tanků ve dvou
vrstvách, pokud to
konstrukce tanku
umožní.

Nebo můžete na
stejnou plochu
uložit minimálně
972 Combo
kontejnerů,
dle místních
podmínek i více.

Jak snížit přepravní náklady při svozu prázdných obalů?
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SCHOELLER ARCA SYSTEMS S.R.O.
Na Rovince 874, CZ-720 00 Ostrava
Tel. +420 596 790 010, Fax +420 596 790 011
info.ostrava@schoellerarca.com
www.combo-kontejner.cz
SCHOELLER ARCA SYSTEMS S.R.O.
Pri Starej prachárni 14, SK-831 04 Bratislava
Tel. +421 2 555 65940, Fax +421 2 555 65941
info.bratislava@schoellerarca.com
www.combo-kontajner.sk

U neskládacích
obalů (nerezové,
IBC) jsou dopravní
náklady stejně
vysoké v obou
směrech, tzn. jak
při dodávce plných
tak při svozu
prázdných obalů.
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Combo kontejnery
umožňují složením
dosáhnout snížení
nákladů na svoz
prázdných obalů
o 80% !

