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ÜRÜN
BİLGİSİ

IBC sıvı veya katı tanecikli ve kendiliğinden akan 
malzemelerin taşınması ve depolanması için ve kimyasal, 
gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılmaktadır.

Isımsan, tasarıma ve modele bağlı olarak 500 ila 2.000 litre 
arasında paslanmaz çelik IBC’ler üretmektedir. Bu ürünler 
talep üzerine tehlikeli maddelerin taşınmasına uygun şekilde 
tasarlanabilir ve üretilebilir.

Paslanmaz çelikten üretilen IBC’ler, kullanımdan sonra hızlı 
ve kolay bir şekilde temizlenme ve böylece tekrar tekrar kul-
lanılabilme avantajına sahiptir. IBC’ler, kullanıma ve boyuta 
bağlı olarak kendi tekerlekleri aracılığıyla , forklift veya 
kaldırma araçları ile hareket ettirilebilir ve tasarıma bağlı 
olarak istiflenebilmektedirler.

Boyutlar: 0,5 m3 - 2 m3

Şekil: Konik, silindirik, dikdörtgen
Boşaltma: özel boyutlar Ø 250 mm (ya da istek üzerine)

Yüzey dış / iç: İşlem görmemiş / parlatılmış (ya da istek üzerine)
Malzeme: paslanmaz çelik 1.4301 veya farklı paslanmaz çelik 
malzemeler

Tekerlek
Pnömatik boşaltma
Toz filtresi
Gözetleme ve aydınlatma
Kelebek vana (manuel ya da aktüatör)
Temizlik nozulları
Seviye sensörü
Yük hücresi
Vibrasyon motoru

OPSİYONEL PARÇALAR

ÖZELLİKLER



IBC

SERTİFİKALAR
Isımsan, aşağıdaki belirtilen uluslararası direktiflere ve yönetmeliklere uygun olarak 

İmalat yapmaktadır:

Isımsan, kalite yönetimi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi ve 

denetimi (ISO 3834 & 14731) açısından sertifikalandırılmıştır.

CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)

CE 2014/29/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)

CE 2014/68/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)

ATEX ürün grubu 2014/34/AB

EHEDG hijyen kuralları

GMP (Good Manufacturing Practices)

FDA (U.S. Food and Drug Administration)

EAC (EuroAsia Comformity)
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litre ~ kg En x Boy x Yükseklik (mm)
dikdörtgen 160 1.000 x 1.000. 1.590

1.230 x 1.230 x 1.590

1.600 x 1.600 x 2.100

1.230 x 1.230 x 1590

1.550 x 1.550 x 2.050

1.850 x 1.850 x 2.400

1.200 x 1.200 x 1.500

1.500 x 1.500 x 1.800

1.800 x 1.800 x 2.100

dikdörtgen 194

dikdörtgen 300

konik 185

konik 225

konik 325

silindirik 212

silindirik 250

silindirik 350

Net 
hacim Form Ağırlık

Ölçüler 
(Yaklaşık)

Boyutlar: 0,5 m3- 2m3

Malzeme: paslanmaz çelik 
1.4301(AISI 304)

Boşaltma: Ø 250 mm
Yüzey dış / iç:
İşlem görmemiş / polisajlı

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
Her zaman yanınızdayız.

Isımsan müşteri ihtiyaçlarına yönelik IBC ‘ler tasarlamaktadır. Bu malzeme   
seçimi, farklı tasarım, besleme - boşaltma sistemleri ve ayrıca birçok ekipman 
seçeneğini de kapsar.

Aşağıdaki tablo IBC’lerin standart performansını ve içerdiği bileşenleri
göstermektedir.
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