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KONTENER SPECJALNY 
do transportu kiszonki i p³odów rolnych

Przeznaczenie
Kontener specjalny przeznaczony jest do transportu kiszonek , ziaren zbó¿, plonów okopowych i innych p³odów 
rolnych. Kontener jest nadwoziem specjalnym do samochodu ciê¿arowego wyposa¿onego w urz¹dzenie hakowe.

Dane techniczne
- typ                      PT 43
- pojemnoœæ        35m
- masa w³asna    2240 kg
Wymiary wewnêtrzne
- d³ugoœæ             6500 mm 
- szerokoœæ          2370 mm 
- wysokoœæ          2280 mm 

Budowa
Kontener zbudowany zosta³ ze specjalnej stali Raex 400 oraz kszta³townika Optim 700 fiñskiej firmy Ruukki. Œciany 
oraz pod³oga kontenera s¹ spawane laserowo i stanowi¹ jednolite odpowiednio przeprofilowane wzd³u¿nie 
powierzchnie co konstrukcji kontenera nadaje bardzo du¿¹ sztywnoœæ i wytrzyma³oœæ. 
Stal Raex 400 to stal hartowana o podwy¿szonej wytrzyma³oœci bardzo odporna na œcieranie i du¿e naciski 
powierzchniowe, jest bardzo sprê¿ysta a u¿ycie jej do budowy kontenerów gwarantuje, ¿e nie wystêpuj¹ w trakcie 
eksploatacji odkszta³cenia trwa³e. Stal tego gatunku nie odpowiada bezpoœrednio stalom standardowym, jedynym 
porównaniem jakie mo¿na zastosowaæ to stal Hardox. U¿ycie stali Raex do budowy kontenerów w zdecydowany 
sposób zabezpiecza jego trwa³oœæ, solidnoœæ i bezpieczeñstwo konstrukcji. 

W³aœciwoœci mechaniczne stali Raex 400
- granica plastycznoœci Re = minimum 1000 Mpa
- wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm = 1250 Mpa
- udarnoœæ w temp. -40 stopni Celsjusza = 30 J

Optim 700MC
Stal Optim 700MC to stal, która ³¹czy doskonale w³aœciwoœæ formowania na zimno takie jak ma³y promieñ giêcia oraz 
du¿a plastycznoœæ materia³u co pozwala realizowaæ udoskonalone projekty wyrobów. 
Wysoka udarnoœæ pomaga u¿ytkownikom kontenerów spe³niaæ najbardziej oczekiwane wymagania. 
Wyj¹tkowe procesy produkcji Ruukki oraz jej efektywne metody wyrównania powierzchni gwarantuj¹ stali Optim jej 
wysok¹ jakoœæ i p³askoœæ. 
Stal Optim 700 nie jest porównywalna z ¿adn¹ inn¹ standardow¹ stal¹ kontrukcyjn¹, jedynym odpowiednikiem mo¿e 
byæ stal Domex. 

W³aœciwoœci mechaniczne stali Optim 700
- granica plastycznoœci Re = minimum 700 Mpa
- wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm = 750 - 930 Mpa
- udarnoœc w temp. -60 stpni Celsjusza = minimum 40 J

Zalety kontenerów specjalnych
? bardzo wysoka sztywnoœæ i wytrzyma³oœæ konstrukcji
? bardzo du¿a odpornoœæ na œcieranie
?wysoka sprê¿ystoœæ konstrukcji i odpornoœæ na odkszta³cenia trwa³e
?masa w³asna kontenera wynosi tylko 2240kg w stosunku do kontenera wykonanego metodami tradycyjnymi       
  wa¿¹cego 3260 kg daje oszczêdnoœæ wagi  1020 kg
?op³ywowy i nowoczesny kszta³t kontenera

Konstrukcja kontenera objêta jest zg³oszeniem patentowym do Urzêdu Patentowego.
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