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CZECH STEEL FACTORY
KONTEJNERY S VÝŠKOU HÁKU 900 -1200mm DIN 30722-3
Firma Czech Steel Factory s.r.o. zajišťuje výrobu, prodej a distribuci ocelových
kontejnerů určených pro manipulaci a přepravu odpadů, stavebních materiálů, ECO
produktů, železného šrotu apod. Široká škála výroby zahrnuje zakázkovou výrobu
dle individuálních potřeb zákazníka a výrobu typizovaných kontejnerů odpovídající
normám DIN, NFR, C.H.E.M.

SUŤOVÉ KONTEJNERY 5 A 7 TUN
Suťové kontejnery slouží k přepravě zejména sypkých stavebních
materiálů, středně hrubých štěrků a stavební suťové drtě. Konstrukce
je postavena z proﬁlů U 80mm, jeklů 50mm a 40mm s hustotou roštu
750mm. Vanu tvoří plech tloušťky 3mm plným svárem spojený s
konstrukcí. Kontejner je opatřen kovovými rolnami s maznicemi. Vrata
lze otevřít o 270° a zajistit. Pro uchycení plachty jsou určeny háčky
po obvodu kontejneru. Základní nosnou část tvoří válcované proﬁly
I a U 120mm zakončené natahovacím okem z pevnostní ocele pr. 40mm.
Pro zvýšení bezpečnosti při vysypání jsou kontejnery opatřeny druhým
pojistným jištěním. Nesymetrický úkos (60°) umožňuje snadné vysypání,
současně však poskytuje zvětšenou základní ložnou plochu. Tyto
kontejnery nejsou vhodné pro hrubou suť, kameny a železný odpad.
Pro tento typ materiálu je určen zesílený kontejner 7t. U těchto kontejnerů
je použit plech 4mm a konstrukce roštu je zhuštěna na 500mm. Tento
kontejner je svou konstrukcí vhodný pro převoz těžší techniky a pro tento
kontejner také dodáváme závěsné nájezdy a speciální úchyty.

SUŤOVÉ KONTEJNERY EKO 3 TUN
Odlehčené suťové kontejnery slouží k přepravě sypkých materiálů
a středně hrubých štěrků. Konstrukce je postavena z jeklů 60 a
40x40mm s hustotou roštu 750mm. Vanu tvoří ohýbaný plech tloušťky
2,5mm plným svárem spojený s konstrukcí. Kontejner je opatřen
kovovými rolnami s maznicemi. Vrata lze otevřít o 270' a zajistit, pro
uchycení plachty jsou určeny háčky po obvodu kontejneru. Základní
nosnou část tvoří válcované proﬁly I a U 120mm zakončené
natahovacím okem z pevnostní ocele pr. 40mm. Vzhledem ke snížené
hmotnosti je tento typ vhodný pro automobily s nižší celkovou hmotností.
Tyto kontejnery nejsou vhodné pro hrubou suť, kameny , železný odpad
a přepravu techniky nad 2t.

Vnitřní rozměry kontejnerů min/max
délka 3000/4100mm šíře 1900/2000mm výška 450mm

Vnitřní rozměry kontejnerů min/max
délka 3000/4500mm šíře 1900/2200mm výška 300/500mm

Závěsné nájezdy

Kurtovací oka

Czech Steel Factory s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha

Příplatková výbava
Zvýšený vratosklop
Zámek oka kontejneru
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CZECH STEEL FACTORY
KONTEJNERY S VÝŠKOU HÁKU 900 -1200mm DIN 30722-3
Firma Czech Steel Factory s.r.o. zajišťuje výrobu, prodej a distribuci ocelových
kontejnerů určených pro manipulaci a přepravu odpadů, stavebních materiálů, ECO
produktů, železného šrotu apod. Široká škála výroby zahrnuje zakázkovou výrobu
dle individuálních potřeb zákazníka a výrobu typizovaných kontejnerů odpovídající
normám DIN, NFR, C.H.E.M.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 7 TUN 90 O

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 7 TUN 45 O

Vanové kontejnery slouží k přepravě zejména komunálního odpadu, dřevěné hmoty a dalšího objemného materiálu.
Konstrukce je postavena z proﬁlu U80, U100, jeklů 50 a 40 mm s hustotou roštu 750 mm. Vanu tvoří podlahový plech
tloušťky 3 mm a boční plechy o tloušťce 2 - 2,5 mm plným svárem spojeným s konstrukcí. Kontejner je opatřen kovovými
rolnami s maznicemi. Vrata lze otevřít o 270° a zajistit, pro uchycení plachty jsou určeny háčky po obvodu kontejneru.
Základní nosnou část tvoří válcované proﬁly I a U 120 mm zakončené natahovacím okem z pevnostní ocele ø 40 mm.
Pro zvýšení bezpečnosti při vysypání jsou kontejnery opatřeny druhým pojistným jištěním. Úkos 90° umožňuje maximální
využití ložné plochy. Tyto kontejnery nejsou vhodné pro hrubou suť, kameny, železný odpad a techniku.
Vnitřní rozměry kontejnerů min/max
délka 3000/4600mm šíře 1900/2300mm výška 600/2000mm

Závěsné nájezdy

Vnitřní rozměry kontejnerů min/max
délka 3000/4600mm šíře 1900/2300mm výška 600/2000mm

Příplatková výbava
Sklopné boky (na straně řidiče /spolujezdce ) Zámek oka kontejneru
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CZECH STEEL FACTORY
KONTEJNERY S VÝŠKOU HÁKU 900 -1560mm DIN 30722-1,2,3
Firma Czech Steel Faczory s.r.o. zajišťuje výrobu, prodej a distribuci ocelových
kontejnerů určených pro manipulaci a přepravu odpadů, stavebních materiálů, ECO
produktů, železného šrotu apod. Široká škála výroby zahrnuje zakázkovou výrobu
dle individuálních potřeb zákazníka a výrobu typizovaných kontejnerů odpovídající
normám DIN, NFR, C.H.E.M.

,,ABROLL”
otevřený kontejner
90°90°
,,R”(45°)
Kontejner s heverovanou
střechou

Kontejner s pevnou střechou 90° (45°)

Kontejnery s heverovanou střechou, slouží k přepravě zejména sypkého
materiálu, který je vhodné chránit před vodou. Masivní konstrukce z
ohýbaných proﬁlů U120 a U110 je v namáhavých částech vázána
válcovanými proﬁly U140 a U180. Základní nosnou část tvoří válcovaný
proﬁl U180 a I180 vyztužený a spojený pevnostními plechy, zakončenými
za tepla ohýbaným okem Ø50 mm z vysoce odolné oceli. Vanu kontejneru
tvoří podlahové plechy tloušťky 3-5 mm a boční plechy tloušťky 2-3 mm
a střechou 2 mm. Kontejner je opatřen kovovými rolnami s maznicemi,
vrata lze otevřít o 270° a zajistit. Horní lem vyrábíme z jeklu 80x60 mm.
Střecha je na 5-6 samostatných pantech, na straně s panty u oka háku
opatřena heverem se zdvihem 2,5 - 5 tun dle velikosti střechy.
Pro zvýšení bezpečnosti při vysýpaní jsou kontejnery opatřeny druhým
pojistným jištěním.

Kontejnery s pevnou střechou jsou vhodné jako mobilní garáže určené
k úschově a přepravě strojů, nářadí.. Vysoká variabilita tento výrobek
předurčuje i k použití jako zázemí při stavební a jiné činnosti. Masivní
konstrukce z ohýbaných proﬁlů U110 je v namáhavých částech vázána
válcovými proﬁly U140 a U180. Základní nosnou část tvoří válcovaný
proﬁl U180 a I180 vyztužený a spojený pevnostními plechy, zakončený
za tepla ohýbaným okem Ø50 mm z vysoce odolné oceli.
Vanu kontejneru tvoří podlahové plechy tloušťky 5(4) mm a střechy
tloušťky 3(2) mm a střechy tloušťky 2 mm. Kontejner je opatřen
kovovými rolnami s maznicemi, vrata lze otevřít o 270° a zajistit,
pro uchycení plachty jsou určeny háčky Ø8 mm. Pro zvýšení
bezpečnosti při vysýpání jsou kontejnery opatřeny druhým pojistným
jištěním. Dle předpokládaného zajištění lze volit mezi uchycením oka H
nebo A. Dolní hrana je u oka zesílena proti nárazu a deformaci.

Vnitřní rozměry kontejnerů min/max
délka 3000/7000mm šíře 1800/2350mm výška 1000/2500mm

Vnitřní rozměry kontejnerů min/max
délka 3000/7000mm šíře 1800/2350mm výška 1000/2500mm

Závěsné nájezdy

Kurtovací oka

Czech Steel Factory s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha

Příplatková výbava
sklopný bok
Zámek oka kontejneru

IČ: 06690815
DIČ: CZ06690815

Zámek vrat

Kancelář
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E-mail: info@czechsteelfactory.cz
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CZECH STEEL FACTORY
KONTEJNERY MULDA 5,5 M3 , 7M3 , 10M3
Firma Czech Steel Factory s.r.o. zajišťuje výrobu, prodej a distribuci ocelových
kontejnerů určených pro manipulaci a přepravu odpadů, stavebních materiálů, ECO
produktů, železného šrotu apod. Široká škála výroby zahrnuje zakázkovou výrobu
dle individuálních potřeb zákazníka a výrobu typizovaných kontejnerů odpovídající
normám DIN, NFR, C.H.E.M.

KONTEJNERY JED-NOHÁKOVÉ , DVOU-HÁKOVÉ, UMIVERZÁLNÍ
Rozměry kontejnerů
5,5M 3 / 7M 3 / 10M3 délka 3500 / 3500 / 4000mm

šíře 1820

výška 1150 / 1500 / 1800mm

VARIANTY
OBOUSTRANNĚ ZKOSENÉ

Czech Steel Factory s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha

/

JEDNOSTRANNĚ ZKOSENÉ

IČ: 06690815
DIČ: CZ06690815

/

S VÍKEM

/

VÝKLOPNÉ

Kancelář
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CZECH STEEL FACTORY
KONTEJNERY SPECIÁLNÍ NÁSTAVBY
Firma Czech Steel Factory s.r.o. zajišťuje výrobu, prodej a distribuci ocelových
kontejnerů určených pro manipulaci a přepravu odpadů, stavebních materiálů, ECO
produktů, železného šrotu apod. Široká škála výroby zahrnuje zakázkovou výrobu
dle individuálních potřeb zákazníka a výrobu typizovaných kontejnerů odpovídající
normám DIN, NFR, C.H.E.M.

KONTEJNERY POPELNICOVÉ, SÍŤOVANÉ, CHODNÍKOVÉ, PLATA, RÁMY
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120 00 Praha
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DIČ: CZ06690815

Kancelář
Tel.: +420 772775777
E-mail: info@czechsteelfactory.cz
www.czechsteelfactory.cz

CZECH STEEL FACTORY
TECHNOLOGICKÉ PALETY
Firma Czech Steel Factory s.r.o. zajišťuje komplexní služby spojené
s vývojem, výrobou, prodejem, pronájmem a distribucí ocelových skladových a
přepravních systémů.
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Soﬁstikované paletové systémy obsahují mnoho mechanických
zajišťovacích prvků, speciálních ochranných částí a kontrolních
bodů. Jsou koncipovány tak, aby manipulace s jednotlivými paletami
i sestavami palet byla bezpečná a minimalizovala možné nehody,
ať již pro samotnou obsluhu, tak pro přepravované zboží. Palety je
zpravidla možné za pomocí speciálních zajišťovacích prvků skládat
na sebe a dále v těchto sestavách manipulovat.

B ( 1: 4 )

VÝROBA
Paletové systémy jsou dle použití, množství a charakteru
určení vyráběny od prototypu v řádech jednotek až po sériovou
OEM výrobu. Na základě mnoholetých zkušeností je zvolen
optimální postup s použitím univerzálních stolů nebo
jednoúčelových přípravků.

SPECIÁLNÍ KOMPONENTY
Paletové systémy často obsahují hybné komponenty,
pružinové zajištění, pryžové, silonové a plastové
komponenty. Dodávky od ověřených smluvních
partnerů podléhají opakované kontrole a při jejich
montáži jsou dodržovány přísné technologické
postupy a podmínky.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Jednotlivé technologické palety bývají používány opakovaně,
a tak jsou ošetřeny různými druhy povrchových úprav, jako je
žárové zinkování, barva či pogumování. Na paletách bývá
značeno nástřikem poměrně značné množství informací o
produktu i o samotných paletách, jejich určení, možností
manipulace a vlastníkovi.

DOPRAVA
Transport paletových systémů mezi
jednotlivými středisky, operacemi a
na ﬁnální místo určení realizujeme
vlastní dopravou, popřípadě s využitím
smluvních partnerů a systému řízení
dopravy.
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CZECH STEEL FACTORY
TECHNOLOGICKÉ PŘEPRAVNÍ BOXY HA-KI
Firma PŘEPRAVNÍ KONTEJNERY TRADE SE zajišťuje komplexní služby spojené
s vývojem, výrobou, prodejem, pronájmem a distribucí ocelových skladových a
přepravních systémů.

HA-KI BEDNY
Žádaným výrobním produktem je stohovatelný kontejner
tzv.“haki vana“, využitelný zejména ke skladování a přepravě
šrotů, odpadů aj. různorodého materiálu. Svými skladnými
rozměry 1800 x 1500 x 700 mm najde široké uplatnění v
různém odvětví. HAKI vany vyrábíme z materiálu o tloušťce
4mm, nebo v ekonomickém provedení z plechu tloušťky 3mm.

HA-KI BEDNY
Základní rozměry 1800x1500x700mm
Nosnost
3200kg
Stohovatelnost
1+4 ks

Provedení „standard” 4mm hmotnost 415Kg / Provedení „eco” 3mm hmotnost 325Kg
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120 00 Praha
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VNĚJŠÍ ŠÍŘKA
VNITŘNÍ ŠÍŘKA

MAXIMÁLNÍ VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (2550MM)

220

rolna

160mm vzdálenost
oka od čela kontejneru

natahovací oko háku

UNP 120

výška zavírání (není-li požadováno jinak = 300-400mm)

(zvýšené čelo kontejneru)

čelo kontejneru

výplně INP

INP120

VNĚJŠÍ DÉLKA
VNITŘNÍ DÉLKA

MAXIMÁLNÍ VNĚJŠÍ DÉLKA

bok kontejneru pevný (sklopný)

rolny kontejneru

vrata kontejneru otevírané o 270

zavírání kontejneru

CZECH STEEL FACTORY
ŘEZANÁ GRAFIKA NÁVRH A VÝROBA
Tento druh značení - reklamy je optimálním kompromisem mezi
stříkanou reklamou přes šablonu a ﬁnančně náročnou reklamou
tištěnou. Ostré kontury, vysoká variabilita a možnost použití mnoha
typů fólií umožňuje nejen výrobek označit - upřesnit jeho evidenci
určení, ale také propagovat nabízené služby, ﬁrmu.

REFLEXNÍ PÁSY
ABROLL / AVIA

ZHOTOVÍME VÁM GRAFICKÝ NÁVRH DLE ZADÁNÍ
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