
www.melform.com 

Kontener izotermiczny Cargo 1000 
  

  

 

▪ Pozwala na nie przerwanie łańcucha chłodniczego na 

wszystkich etapach transportu. 

▪ Zachowuje oryginalne cechy jakościowe produktu 

podczas transportu. 

▪ Pozwala  zachować  wygląd produktu, zapobiegając 

utracie lub pogorszeniu stanu.  

▪ Usprawnia operacje dystrybucyjne w punkcie sprzedaży: 

można go załadować do chłodni centrum  hurtowego i 

rozładować  na półkę chłodniczą w supermarkecie 

docelowym. 

▪ Może być transportowany za pomocą konwencjonalnych   

pojazdów: pozwala na jednoczesny transport produktów 

mrożonych czy schłodzonych w temperaturze   

otoczenia za pomocą nieizolowanego  pojazdu. 

▪ Łatwy do przesuwania, dzięki wygodnym uchwytom ze 

stali nierdzewnej.  

▪ Posiada wbudowaną wewnętrzną prowadnicę, do 

wkładania plastikowej półki  siatkowej (dostępnej na 

życzenie), umożliwiającej lepszy podział obciążenia. 

▪ Wewnętrzna temperatura może być sprawdzana przez 

zewnętrzny termometr zainstalowany na drzwiach, 

dostępny na życzenie. 

▪ Na życzenie dostępny jest  aluminiowy  uchwyt na 

etykietę  do  identyfikacji   zawartości  lub miejsca 

przeznaczenia.  

▪  Dzięki półce ze stali nierdzewnej (dostępnej  na  

życzenie),  może  być  stosowana dodatkowa płyta  

eutektyczna, w celu zwiększenia wydajności 

utrzymywania temperatury w czasie. 

▪ Możliwość  stosowania suchego lodeu,  w celu  

wydłużenia  czasu retencji  temperatury.  

▪ Wystający blat, z kanałami odprowadzającymi wodę  

deszczową.  

▪ Właściwości  izotermiczne kontenera są zgodne  z ATP 

(Accord  Transport  Périssables),  międzynarodowym  

traktatem  regulującym   charakterystykę pojazdów   

nadających  się do transportu drogowego łatwo 

psujących się products i  określającym   procedury, 

których należy przestrzegać  w celu  ich  homologacji  

typu.  

▪ Certyfikaty  ATP  stwierdzające, że   urządzenie  zostało    

homologowane  jako  należące do klasy  IR (wzmocniony  

kontener izotermiczny)   lub  RRCX (wzmocniony kontener 

chłodniczy CClass, removable) są dostępne na życzenie. 

▪ Pozwala  na  prawidłowe działanie w środowisku 

HACCP (ROZPORZĄDZENIE WE 852/2004). 

▪ Materiały użyte  do produkcji  nadają się do kontaktu z 

żywnością  na całej powierzchni pojemnika.  

▪ Konstrukcja urządzenia umożliwia dokładne 

czyszczenie, odkażanie (rozporządzenie WE 852/2004 

– HACCP-), w tym przy użyciu  strumieni wody.  

▪ Zaprojektowany tak, aby był  długotrwały: wydajność 

pozostaje niezmieniona po ponownym użyciu. 

▪ Wpływ na środowisko jest zdecydowanie  mniejszy  niż    

w przypadku mniej wytrzymałych pojemników. 

Pojemniki po zakończeniu użytkowania w całości 

poddaje się recyclingowi. 

TYP PRODUKTU   
Izotermiczny pojemnik drzwiami z przodu   
pojemności 1000   litrów.   
  

NADAJE SIĘ DO   
Sieci supermarketów, operatorów logistycznych, dystrybutorów 
producentów mrożonek lub produktów chłodzonych 

chłdzonoych 

  
  

PRZEZNACZENIE   
Do transportu i przechowywania łatwo psujących się  

produktów wymagających kontrolowanej temperatury, 

oraz braku przerwania łańcucha chłodniczego.     
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▪ Wyprodukowany w technologii  formowania 

rotacyjnego,   umożliwiający produkcję bardzo   

wytrzymałych  obiektów  bez  ostrych  krawędzi,  

spoin  czy  spoin,  przy jednoczesnym  zapewnieniu  

wysoce  wydajnego  utrzymania   temperatury.  

▪ Całkowity współczynnik przenikania   ciepła: 

K=0,34 W/m2K  

  Współczynnik  K wskazuje na  rozproszenie  ciepła  

przez  1m2    ścianek pojemnika,   gdy różnica 
temperatur  pomiędzy  wewnętrznym  i  zewnętrznym 

pojemnikiem  wynosi  1°C.  Im  mniejsza  ta     
wartość, tym  większa  izolacyjność pojemnika.  

▪ Energia  cieplna wymieniona przez schłodzoną płytę 

eutektyczną:  580  Wh.   

▪ Zalecamy      zamrożenie   schłodzonych  płytek  

eutektycznych  do -10°C. 

▪ Energia cieplna uwalniana  przez: 

- zamrożona płyta  eutektyczna (niebieska):210  Wh.   

- ekstra zamrożona  płyta  eutektyczna (zielona):420  

Wh.    

▪ Zalecamy zamrożenie  zamrożonych płytek  

eutektycznych  do – 30°C. 

 Uwaga: czas  zamrażania płyty chłodzącej i zamrożonej 
zależy od mocy chłodniczej zastosowanego układu 
chłodzenia.  

 Na  przykład:  Kondycjonowanie  10  eutektycznych 
płyt chłodzących    (w -10 ° C)  lub  płyt mrożonych(do  

-30 ° C) z użyteczną mocą    chłodniczą    1000 W  
wymaga  około  10  godzin. 

 

   Ważne   jest, aby odpowiednio   rozmieść   płyty  
podczas  ustawiania ich  na miejscu, aby  zapewnić  

cyrkulację  zimnego  powietrza ze wszystkich  stron, 
dla  szybszego  i  bardziej  równomiernego  

chłodzenia (np..  za pomocą stojaka  wyposażonego 
w prowadnice).  

▪ Opatentowany dwusworzniowy system  zawiasów  

(European  Patent no. 0801197),  poprawiający  

stabilność  drzwi  w  czasie. 

▪ Drzwi  mogą  być  otwierane pod    270° i  

wyposażone są w  zaczep ustalający   drzwi.  

▪ Łatwo zdejmowana uszczelka.   

▪ Wbudowane  zawiasy stalowe.  

▪ Ergonomiczny uchwyt mocujący.   

▪ Wbudowana- w płycie nośnej  zestawu   kołowego, 

ułatwiająca  obsługę  na  nierównym  podłożu.  

▪ Wersja z zestawami kołowymi  posiada  4 zestawy 

kołowe  o średnicy  125 mm (2  zestawy kołowe stałe  

i 2  zestawy kołowe skrętne).  

▪ Izolowana pianką poliuretanową wolną od  CFC i 

HCFC. 

▪ Gwarantowane do  stosowania  w temperaturach    od    

–30°C do +100°C. 

  

 

Model Kod koloru 
Zewnętrzny przyciemniony. 
 Wewnętrzny  przyciemniony. 
(mm)   (mm)   

Pojemność 

l 
Waga 

Kg  

Cargo 1000 z prowadnicami  i  
zestawami  kołowymi  o średnicy125 

mm 

 10000012 

piaskowy 
985x1185x1670 h 800x990x1340 h  1061  155  

Składana półka  z siatki z tworzywa  
sztucznego 

szary   PAPE0002  795x940x23h     2.5  

Półka z siatką nośną  na  płyty 
eutektyczne 

stal  nierdzewna 

AEA006  980x815x16h     6.2  

Schłodzona płyta 
eutektyczna  +3°C (2 x 

Cargo) 
różowy PE900001  600x487x50 h     10  

Zamrożona płyta  
eutektyczna  – 21°C 

(2 x Cargo) 
niebieski PE900002  600x487x50 h     10  

Płyta eutektyczna   Extra 
Frozen  – 21°C (2 x Cargo) 

zielony PE900908  600x487x50 h     10  

Certyfikat aprobaty ATP,  

klasa IR dla Cargo 1000   AOA003          

 

   

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  
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