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Szárazjég tároló

A szárazjég-box AT131 kifejezetten a szárazjég 
tárolására alkalmas és emellett magas szigetelési értékek 
is jellemzi. A felhasznált anyag ezt a stabil és könnyű 
boxot lökésállóvá és tartóssá teszi a gyakori felhasználás 
érdekében.

Az oldalsó beépített betétek még egyszerűbbé teszik a 
könnyű kinyitását. 

A tudatos design-nak köszönhetően nincsen szükség 
beépített bázisokra, vagy raklapra a szárazjég 
tárolásához. 

Jellemzői  

Anyag:
Belső méret (L × B × H): 
Külső méret (L × B × H): 
Üres tömeg:
Belső térfogat:
Ø Tárolás közbeni veszteség: 
Kapacitás pellet esetén: 
Kapacitás tömb esetén: 

AT131

kiterjesztett PP (Polipropilén)
660 × 455 × 420 mm
800 × 595 × 657 mm (beleértve a talapzatot)
8,6kg 
kb. 126 liter
kb. 7.4 % / nap
kb. 100 kg
kb. 155 kg

AT131 Szárazjég-box part no. 913120
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Szárazjég tároló

Jellemzők 
Anyag:  
Zár: 
Kerekek:	
Belső méret (L × B × H):                          
Külső méret (L × B × H):                         
Üres tömeg:                                           
Belső térfogat:                                       
Ø Tárolás közbeni veszteség:                     
Kapacitás pellet esetén:                        
Kapacitás tömb esetén:                        

Polipropilén hab szigeteléssel 
Rozsdamentes acél
2 fix kerék, 2 terelőgörgő, zárható
930 × 540 × 600 mm
1‘100 × 700 × 1'020 mm
60kg 
kb. 300 liter
kb. 4.4 % / nap
kb. 220 kg
kb. 340 kg

AT291 Szárazjég-Container part no. 913023

A polipropilén szárazjég tároló konténer üregeit habbal 
töltik fel és  ez a szilikon habos tömítés gondoskodik a 
kiváló szigetelési értékekről.

A doboz egy integrált zsanér tetővel rendelkezik, valamint 
egy egyszerű és stabil zárral. A rozsdamentes zár 
állítható.

Az integrált zárható kerekek lehetővé teszik azt, hogy a 
tárolót oda tolják, ahol szükség van rá.
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Szárazjég tároló

A szárazjég tároló konténer polietilénből 
készült, amely habbal töltött üregekkel 
biztosítja a kiváló szigetelés értékeket.

A fedél és az alsó rész speciális kialakítása 
lehetővé teszi azt, hogy a konténereket 
egyszerűen egymásra tegyék.

Az optimális szárazjég logisztika magába 
foglalja az optimális szárazjég tárolást is. Az 
ASCO számos szárazjég tároló konténert 
kínál, amik segítségével a szárazjég 
veszteséget a szublimáció által lecsökkenti, 
ez által a szárazjég minőségét is magas 
színvonalon tudja tartani.  

Polipropilén hab szigeteléssel 
1‘060 x 950 x 530 mm
1‘220 x 1‘120 x 810 mm
67 kg 
540 liter
kb. 4.7 % / nap
kb. 400 kg
kb. 640 kg

AT540 Szárazjég-Container part no. 913022

Jellemzői

Anyag:                                                    
Belső méret (L × B × H):                          
Külső méret (L × B × H):                         
Üres tömeg:                                           
Belső térfogat:                                       
Ø Tárolás közbeni veszteség:                   
Kapacitás pellet esetén:                       
Kapacitás tömb esetén:                         

Kiegészítők a szárazjég tárolásához:

Pos. 001

Szárazjég lapát
A 3 mm szárazjég pelletek optimális adagolása számára az
ASCOJET szárazjég-szóró berendezésekbe

Méretek (L × B): 270 × 180 mm
Fanyelű: 110 mm
Anyag: fa / alumínium

part no. 913025




