ELA Opslagcontainer
Standaard ISO-norm stalen container
voor de door u gewenste toepassing

Korte omschrijving

Kenmerken

ELA Opslagcontainers van 2,5 meter breed voldoen aan
alle eisen van een mobiele opslagruimte. Met de bĳzonder
stabiele 6 mm stalen frameconstructie bieden ELA Opslagcontainers een veilige opslag voor waardevol gereedschap
en materialen.

+ verzinkte stalen frameconstructie, 6 mm dik speciaal
profie
+ dak zij- en kopwanden van 1,5 mm dikke en volledig
belastbare trapezium vormige panelen
+ 8 ISO containerhoeken
+ zware dubbele deuren van vierkant profiel met
rubberen afdichting
+ verlijmde multiplex vloerplaten gelegd op stalen vloerbalken
+ ca. 1000 kg/m² vloerbelasting
+ optioneel: ELA anti-inbraakbeveiliging
+ optioneel: werkbank met bankschroef
+ optioneel: stelling en verlichting

Volledig belastbare dak, zĳ- en kopwanden uit geprofileerde
plaat en een vloerbelasting van 1000 kg/m² garanderen een
lange levensduur, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
ELA Opslagcontainers zĳn snel gebruiksklaar, wind- en
waterdicht en kunnen optioneel worden uitgerust met stellingen en een volledige elektrische installatie.
De ELA opslagcontainers zijn leverbaar in de standaard
formaten, 10, 20 en 40 ft. Met de ELA accessoires kan
extra uitrusting worden toegevoegd zoals bijvoorbeeld
anti-inbraakbeveiliging, werkbanken of extra stellingen. Elke
ELA Opslagcontainer is in korte tijd gebruiksklaar.
De ELA Opslagcontainers voldoen vanzelfsprekend aan de
hoge kwaliteitsnormen van ELA Container.
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10 ft. ELA Opslagcontainer

10 ft. ELA Opslagcontainer
met stelling en elektrische installatie

Artikel: CF10N25-M000
2991 mm × 2438 mm × 2591 mm

Artikel: CF10N25-MREE
2991 mm × 2438 mm × 2591 mm

Uitvoering

Uitvoering

+ z ware dubbele deuren
+ stabiele stalen frameconstructie uit 6 mm
dikke speciale profielen
+ dak, zij-, en kopwanden van 1,5 mm dik
volledig gelaste trapeziumvormige panelen
+ 8 ISO-containerhoeken
+ meervoudig verlijmde multiplex vloerplaten
aangebracht op stalen liggers
+ optioneel: ELA diefstalbeveiliging

Als CF10N25-M000 maar aangevuld met:

20 ft. ELA Opslagcontainer

20 ft. ELA Opslagcontainer
met stelling en elektrische installatie

Artikel: CF20N25-M000
6058 mm × 2438 mm × 2591 mm

Artikel: CF20N25-MREE
6058 mm × 2438 mm × 2591 mm

Uitvoering

Uitvoering

+ z ware dubbele deuren
+ stabiele stalen frameconstructie uit 6 mm
dikke speciale profielen
+ dak-, zij-, en kopse wanden van 1,5 mm dik
volledig gelaste trapeziumvormige panelen
+ 8 ISO-containerhoeken
+ meervoudig verlijmde multiplex vloerplaten
aangebracht op stalen liggers
+ optioneel: ELA diefstalbeveiliging

Als CF20N25-M000 maar aangevuld met:

+ elektrische installatie volgens NEN 1010
400/230 V 50 Hz IP44
+ elektrische in- en uitgang CEE 400 V/32 A
+ elektrische verdeelkast met aardlekschakelaar en diverse automaten
+ 1 opbouwarmatuur 1 × 58 W
+ wandcontactdozen en lichtschakelaar
+ 1 CEE-wandcontactdoos 400 V/32 A
+ zware stelling
+ optioneel: elektrische verwarming, 2 kW
+ optioneel: werkbank met bankschroef
+ optioneel: ELA diefstalbeveiliging

+ elektrische installatie volgens NEN 1010
400/230 V 50 Hz IP 44
+ elektrische in- en uitgang CEE 400 V/32 A
+ elektrische verdeelkast met aardlekschakelaar en diverse automaten
+ 2 opbouwarmaturen met elk 1 × 58 W
+ wandcontactdozen en lichtschakelaar
+ 1 CEE-wandcontactdoos 400 V/32 A
+ zware stelling
+ optioneel: elektrische verwarming, 2 kW
+ optioneel: werkbank met bankschroef
+ optioneel: ELA diefstalbeveiliging

ELA Container Nederland BV, Rouaanstraat 39, 9723 CC Groningen
Tel +31 50 3182247, Fax +31 50 3185129, www.ela-container.nl, info@ela-container.nl

Meer uitvoeringen en plattegronden vindt u op internet
via www.ela-container.nl

