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SKRZYNIA TRANSPORTOWA- AEGIS  AE6040-22.10 
                                     

     
Zdjęcie poglądowe 

 

          

Wymiary zewnętrzne:   600x400x320 mm 

Wymiary wewnętrzne: 512x312x270 mm  

Ciężar:                              6,50 kg 

 

Skrzynie transportowe Aegis to nowa generacja skrzyń transportowo-ochronnych. Dzięki 

zastosowaniu szeregu opatentowanych i nowatorskich rozwiązań wyprzedzają one  dotychczas 

znane marki . 

Skrzynie te doskonale sprawdzają się w transporcie oraz przechowywaniu  określonych ilości 

sprzętu. Umożliwiają również transport sprzętu medycznego oraz  przechowywanie  leków 

oraz materiałów medycznych i weterynaryjnych 

Skrzynia wykonana jest z polietylenu barwionego w masie, bezzapachowego (kolor-khaki 

RAL 6003 lub olive drap lub inny zgodnie z oczekiwaniem Klienta) o  grubość ścianki 4 mm  

(±2mm) wg potrzeb konstrukcyjnych. 

Wieko oraz spód skrzyni wyposażony jest w elementy wklęsło-wypukłe w kształcie okręgów. 

Rozwiązanie takie umożliwia bezpieczne i stabilne ustawienie skrzyń w stos oraz ich 

wzajemne ryglowanie.  
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Zamki wykonane są  z metalu odpornego na korozję i są nitowane do korpusu skrzyni- 

standardowo elementy te są w kolorze czarnym. 

Uchwyty transportowe to kolejne innowacyjne rozwiązanie - nie posiadają one elementów 

ruchomych i nie wymagają nitowania co eliminuje do maximum możliwość rozszczelnienia 

całej konstrukcji. Brak elementów ruchomych i odpowiednio  dobrana przez producenta 

grubość uchwytów stanowi  integralną  i ergonomicznie wyprofilowaną  całość ( nie wystająca 

poza obrys skrzyni)  z konstrukcją skrzyni co zdecydowanie zwiększa  jej wytrzymałość  przy 

transporcie i przenoszeniu. Ergonomia uchwytów zdecydowanie polepsza pracę  

i bezpieczeństwo dla ludzi. 

 

Technologia wykonania jak również konstrukcja samej skrzyni zapewnia je wodoszczelność  

zgodnie z IP65. 

Ponadto skrzynia  odporna jest na warunki atmosferyczne i działanie agresywnego środowiska 

(działanie oparów kwasów, soli morskiej, promieniowania UV, itp). 

Przewidywany zakres temperaturowy eksploatacji skrzyń zestawowych to -400 C  ÷  + 700 C 

Wytrzymałość na upadek wraz z zawartością - z wysokości co najmniej 1 metra. 

Skrzynie umożliwiają wysokie składowanie, zestawienie 4 poziomów skrzyń. 

Motylkowe zamknięcia skrzyni umożliwiają jej plombowanie i zakładanie kłódek. 
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