20’ Container full topphengslet sideåpning
Corten stål & Aluminium riflet gulv

Containeren er produsert med topphengslet todelt side for å kunne gi fri tilgang
til hele containerens side.
Sidedøren gjør nytte som tak når oppslått. Opsjon er tilpasset innredning og
evnt teltsider for å kunne dekke til å lage en større mobil enhet.
Tiltenkte bruksområder:
Mobilt- verksted, sene, kiosk, utsalgssted eller tilsvarende.
Sidedøren er todelt og jekkes opp hydraulisk, den er beskyttet med holdeventil.
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Alle ståldetaljer utenom de støpte og galvaniserte er laget i Corten A,
korrosjonstregt stål, noe som gir høy styrke og lang levetid.
Containerens enkle og solide konstruksjon gjør den spesielt egnet for
ombygginger til mange formål bla. til Forsvaret, fredsbevarende styrker og
industribedrifter.
Utvendig

lengde
bredde
høyde

6.058 mm
2.438 mm
2.591 mm

Innvendig

lengde
bredde
høyde

5.898 mm
2.288 mm
2.328 mm

Dør åpning

bredde
høyde

2.340 mm
2.278 mm

Sidedør åpning

bredde
høyde

ca 5.642 mm
2.278 mm
30,4 m3

Volum
Gaffellommer

bredde
høyde
senter distanse

Løftemuligheter

360 mm
118 mm
2,050 mm

Hjørnekasser i topp og bunn i ISO 20’ posisjon

Modulen kan leveres komplett med innredning montert og tilkoplet med lys og
varme, samt gjennomganger i gulv/vegg for utstyr.
Ventilasjon mekanisk med filter og med/uten styring tilpasses anlegget alt. med
varmepumpe.
Alle elektriske tilkoblinger er i lukkede skap inne containeren.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider
osv.

Vi kan tilby spesialinnrede containere til:
Trafo anlegg med bryteranlegg
Tavle, datarom og UPS anlegg
Kontroll og styrerom
Dieselaggregat/ nødstrømsanlegg
Verkstedlager, miljølager og som HMS container
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten
innredning. Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste
formål.
Vi direkte importerer ISO containere fra faste leverandører fra Kina og Europa
med kundens farger og logo til konkurransedyktige priser.
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