
Vullen en lossen kan door middel van de 

zwaartekracht...

 ...of met speciale vul- en losapperatuur.

EXIM-containerliners 
voor 20, 30 en 40 ft. 
containers

EXIM-containerliners zijn 
geschikt voor:
• Granen

• Granulaten

• Soya

• Vismeel

• Poeders

• Suiker

• Rijst

• Meel

• Vliegas

• Klei

• Cement

• Koffiebonen

EXIM-containerliners zijn de ideale oplossing om grotere hoeveelheden poeders of 

granulaten op een economisch aantrekkelijke wijze te vervoeren of op te slaan. 

EXIM-containerliners uit polyethyleen of geweven polypropyleen zijn geschikt voor elk type 

zeecontainer. De liner fungeert als een beschermende huid in de container. Via een vul- 

of losslurf is de container snel te vullen of te lossen. Op deze manier kan in één keer tot 

20 ton vervoerd worden. 

EXIM-containerliners zijn ideaal voor opslag en transport van poeders, granulaten, granen 

en chemicaliën. Alle stoffen worden veilig vervoerd aangezien de metalen behuizing van 

de container een grote bescherming biedt tegen beschadigingen. EXIM-containerliners 

zijn in vele afmetingen en uitvoeringen leverbaar. 

Vullen of lossen via ‘de zwaartekracht’. Met luchtdruk of via een vacuümsysteem. Extra 

voorzieningen, zoals airbags voor snel lossen, zijn leverbaar. 

Voordelen van de EXIM-con-
tainerliner :
•  Voorkomt dat uw producten in 

aanraking komen met de binnen-

zijde van de container.

• Eenvoudige, snelle montage.

• Verlaging van de transportkosten.

• Minder gewicht, minder handling.

•   Optimaal gebruik van het  

laadvolume.

•  Minder kans op vervuiling van 

uw producten; geen of nauwe-

lijks schoonmaakkosten van de 

container. 

• Leverbaar in diverse uitvoeringen

• 100 % recyclebaar. 

•  zowel in Polyethyleen als.  

Polypropyleen leverbaar.

Containerliners worden d.m.v. haken en 

koorden als een ‘beschermende huid’ in 

de container gehangen.

Het EXIM leveringsprogramma: 
een perfekte logistieke oplossing
De flexibele, meermalige en milieuvriende-

lijke oplossing voor opslag, transport en 

distributie van stortgoederen.

Voorbeelden van vul- en losslurven:
• Volledige opening met rits

• Vul- en losslurf in het midden

• Vul- en losslurf aan één zijde

• 1 vulslurf en 2 losslurven

• 1 vulslurf en 3 losslurven

•   Vul- en losslurf met extra ontluchting 

• ‘Envelop’-losslurf

...Your promise, our packaging

www.zakkencentrale.nl



EXIM-Manurekken zijn door één persoon snel te 

(de-)monteren.

Voor het EXIM-rek zijn ook speciale vul- en los-

systemen leverbaar.

Met het EXIM manurek kan de omvang of inde-

ling van een magazijn snel aangepast worden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over afme-

tingen, prijzen of speciale uitvoe-

ringen? Bel of mail dan naar:

Exim BV/ Zakkencentrale BV

Cairostraat 50

3047 BC Rotterdam

The Netherlands

010 4623511

010 4626939

info@zakkencentrale.nl

www.zakkencentrale.nl

Geschikt voor standaard pallets en met een 

heftruck te verplaatsen.
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EXIM-manurek verplaatsbare stelling voor (Euro-)pallets
Het EXIM-manurek is een uniek, flexibel magazijnsysteem voor de opslag van goederen 

op pallets. Met het EXIM-manurek kan de omvang of indeling van een magazijn snel aan-

gepast worden aan de behoefte. EXIM-manurekken zijn door één man snel te (de-)mon-

teren. Stapelhoogte: maximaal 9 meter. Geschikt voor pallets, formaat 100 x 120 cm. en 

80 x 120 cm.

EXIM-REK stalen rek voor flexibele containers (FIBC’s)
Maximale benutting van uw opslagruimte: stapelhoogte tot 9 meter. Geschikt voor alle 

FIBC’s met een bodemmaat van max. 96 x 96 cm. Montage en demontage in 20 secon-

den. Zowel met vorkheftruck als handpallettruck te verplaatsen. Leverbaar in elke hoogte; 

standaard hoogtes van het rek zijn 160, 190 en 235 cm. Voor het EXIM-rek is een 

praktische los- en vultrechter leverbaar. 

EXIM-stellingen en 
rekken; voor optimale 
benutting van uw 
opslagruimte 

EXIM is specialist in 
bulkverpakkingen:
•  Meer dan 20 jaar ervaring in  

bulkverpakkingen

• ISO 9001 gecertificeerd 

•  Gespecialiseerd in diverse types  

containerliners, FIBC’s e.d.

...Your promise, our packaging


