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Tyto snímky neukazují Kompletní pracoviště nebo bezpečnostní situaci.Z bezpečně technického ohledu jsme zmínily tyto 
případy jako příklad změny kterou nabízí technický pokrok. Jakékoliv kopírování a jiné zneužívání snímků je striktně zakázáno.

ALTRAD BAUMANN Víceúčelový kontejner
Přehled a pořádek: lehce uzamykatelný a
manipulovatelný vysokozdvižným vozíkem.

5.02 Stav 02/06
Přeprava a paletové elementy

Jeho přednosti

lll Mnohostranně využitelný, víceúčelový 
kontejner se postará o pořádek na staveništi,
ve skladu dílně a pod.Víceúčelový kontejner Maxi

pozink
Art.-Nr. 55 80 70

Dekl pror Více účelový kontejner Maxi
pozink
Art.-Nr. 55 80 80

ALTRAD BAUMANN 
Víceúčelový kontejner "Maxi"

lll S víceúčelovým kontejnerem Maxi se ze skladování a transportu
stane jeden systém, neboť obojí patří k sobě a je stejně důležité

lll Kónický tvar s vysunovatelnýma nohama umožňuje úsporné
skladování a transport.

lll Užitná zátěž (3,0 t) a využitelná kapacita  (1,7 m3).

lll Rozměry  (max. vnější rozměry ca. 2,30 m x 1,10 m) jsou 
ideální pro transport, je jedno, zda položené příčně nebo 
podélně

lll Užitná zátěž 3,0 t umožňuje kompletní zaplnění.

Více jistoty při ukládání
na sebe. Díky 
vysouvatelným nohám.
Žádné hranoly už nejsou
potřeba
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ALTRAD BAUMANN víceúčelový kontejner se stará o 
pořádek na staveništi ve skladu dílně a pod.

lll Vhodný  k transportu nebo skladování materiálů jako kámen,
cement, malta, suť, a pod.

lll Prostorově úsporné uskladnění kontejneru na staveništi nebo
nákladním autě.

lll Užitná zátěž 1,4 t a dodatečná  zátěž (při skladování na sebe)
5,1 t, využitelná kapacita 0,85 m3.

lll S víkem je tento víceúčelový kontejner vhodný k transportu,
jako skladovací nebo staveništní box.

lll Dalším příslušenstvím sloužícím jak k  časovým úsporám tak k
úsporám nákladů je vyklápěcí zařízení pro vysokozdvižný
vozík a jeřáb. Je zajištěno kompletní vyklopení, žádný 
zbytkový materiál nezůstává v kontejneru. Vyklápěcí zařízení
kontejneru se ovládá z vysokozdvižného vozíku.

lll Bezproblémový transport jeřábem, bagrem, vysokozdvižným
vozíkem.

Skladovatelný na sebe i s víkem . 

ALTRAD BAUMANN Výceúčelový 
mnohostranně využitelný kontejner s kapacitou
0,85 m3
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Přehled systémových prvků:

Víceúčelový kontejner
pozink
Art.-Nr. 55 80 30

Dekl pro víceúčelový 
kontejner
pozink
Art.-Nr. 55 80 40

Vyklápěcí zařízení pro 
vysokozdvižný vozík
pozink, na zvedací vidle do
15,5 x 5,5 cm
Art.-Nr. 55 83 00

Praktické a jisté: Výklopný systém se snadno odjistí z vysokozdvižného
vozíku.

Pojistka proti
zborcení:
Speciálně 
tvarované nohy
umožňují sklá-
dání kontejnerů
na sebe aniž by
došlo k jejich
převrhnutí.

Vyklápěcí zařízení pro jeřáb 
pozink, automatické zaklapnutí
váha: 60 kg
Art.-Nr. 55 81 50

ALTRAD BAUMANN vyklápěcí zařízení
výceúčelového kontejneru pro jeřáb.

Snadné vyklopení kontejneru jeřábem bez pomoci další
osoby.
Jeřábem zvedneme kontejner a položíme ho na ložnou plochu
auta, kam má být kontejner vyklopen. Při uvolnění nosného
ramene do vodorovné polohy dojde k automatickému zajištění
výklopných háků do pouzder. Nyní jen opět zvedneme jeřábem
a kontejner vyklopíme. Kontejner položíme zpět na zběrné místo.
viz. detail A a B

Detail A

Detail B


