...Your promise, our packaging

Vullen
•De flexibele zakken zijn snel en
efficiënt te vullen.

1- en 2- punts FIBC’s
Één- en tweepunts FIBC’s zijn een optimale oplossing voor het efficiënt en milieuvriendelijk vullen, vervoeren en opslaan van bulkstoffen. De FIBC’s van Zakkencentrale hebben vele mogelijkheden en voordelen waarmee een optimale logistiek gerealiseerd kan

Handling

worden.

•Behandeling van de zakken gaat
eenvoudig met één of twee
medewerkers.
•Met een heftruck met hulpstuk
kunnen tot 6 éénpuntszakken in
één keer verplaatst worden.
• Een veilige en stofarme omgeving.
• Gemakkelijk gedeeltelijk te legen.

Transport
• Geschikt voor zee-, rail- en
wegtransport.
• Optimale belading verlaagt de
transportkosten.
• Maakt reiniging van containers
overbodig.
• Effectief laden, lossen en
stapelen.

FIBC’s van Zakkencentrale zijn -al of niet op

Met de standaard lepels van elke heftruck

pallets- goed stapelbaar.

kunnen twee FIBC’s verplaatst worden.

Ook voor heftrucks zijn hulpstukken leverbaar

Zakkencentrale levert praktische hijs-hulpstuk-

om meerdere FIBC’s in een keer te verplaatsen

ken om tot maximaal 12 FIBC’s in een keer te

•Bedrukking voor snelle identificatie is mogelijk.

Opslag
• In meerdere lagen stapelbaar.
•Optimaal gebruik van hoge
opslagruimtes.
• UV-bestendigheid voor opslag
buiten.

verplaatsen.

www.zakkencentrale.nl

Portabulk FIBC’s
Onze ‘Portabulk’ specificaties worden door een onafhankelijk bureau getest en voldoen
aan de strenge EFIBCA en BS6382-normen. Alle FIBC’s voldoen aan de ISO 9001 kwaliteitseisen inclusief tests op trekvastheid. Alle UN-zakken worden vervaardigd en getest

...Your promise, our packaging

volgens de ADR en RID-normen.
Zakkencentrale één- en tweepunts FIBC’s zijn in vele uitvoeringen leverbaar -maar ook
volgens klantspecificaties. Alle FIBC’s zijn voorzien van het voorgeschreven veiligheidslabel. Leverbaar met één of meer document-pockets. Bedrukking met logo -in één of
meer kleuren- is mogelijk.

De fabricage vindt onder strenge controle plaats.

Met Portabulk FIBC’s is een efficiënte belading van vrachtwagens, treinen en schepen mogelijk.

Meer informatie?
Zakkencentrale BV
Cairostraat 50
3047 BC Rotterdam
The Netherlands
( 010 4370055
6 010 4624630
* info@zakkencentrale.nl

Behalve voor transport zijn FIBC’s ook de ideale oplossing voor opslag gedurende korte of lange tijd.

www.zakkencentrale.nl

