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Nguyȇn vật lıệu cấu tạo
Bình bên trong
Khuôn đúc thổi bằng HDPE với 
tấm chống thấm bằng EVOH  
(Tùy chọn)
Lớp ngoài chống tĩnh điện  
(Tùy chọn)
Tấm chắn chống tia UV và ánh 
sáng trực tiếp bổ sung (Tùy chọn)

Thùng chứa bên ngoài
Lưới thép dạng ống hàn  
mạ kẽm
Tấm đáy
Giúp tăng tính ổn định và hạn chế cặn  
lắng từ thùng chứa bên trong

Pallet (4 cửa)

 Khung thép Bàn trượt Bàn trượt Bàn trượt bằng 
   bằng thép bằng nhựa nhựa toàn phần

Chứng nhận
UN 31 HA1/Y (tùy chọn) 
Tỷ trọng tối đa: 1,9 g/cm³
SCHÜTZ FOODCERT (tùy chọn) 
Chứng nhận hệ thống bảo quản thực phẩm  
(có chứa các nguyên vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn FDA)

Dung tích
MX 640  
640 lit (170 gal)
MX 820  
820 lit (220 gal)

MX 1000  
1000 lit (275 gal)
MX 1250  
1250 lit (330 gal)

Đường kính lỗ nạp Van xả
DN 150 có nắp vặn
DN 225 có nắp vặn

Van bướm kiểu gắn vít DN 50
Van bi kiểu gắn vít DN 50

Kích thước (mm) Khối lượng
MX 640 
1.200 x 800 x 1.000 (D x R x C)
MX 820 
1.200 x 1.000 x 1.000 (D x R x C)
MX 1000 
1.200 x 1.000 x 1.160 (D x R x C)
MX 1250 
1.200 x 1.000 x 1.350 (D x R x C)

MX 1000
56 kg kèm pallet thép
59 kg kèm pallet nhựa
59 kg kèm pallet nhựa toàn phần

Tảı trọng động Tảı trọng tĩnh
Nạp ECOBULK theo tỷ trọng 
riêng của vật liệu nạp

Tối đa 4-cao

MX FOODCERT & 
MX-EV FOODCERT

ECOBULK

Đảm bảo tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn áp dụng 
cho các nguyên vật liệu, chế biến và sản phẩm

z   Chứng nhận hệ thống theo tiêu chuẩn FSSC 22000, 
Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm dựa trên 
tiêu chuẩn ISO 22000 kết hợp với ISO/ TS 22002-4)

z   Chứng nhận được công nhận bởi GFSI  
(Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn cầu)

z   Biện pháp đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn HACCP

z   Truy xuất được nguồn gốc theo lô và quy  
trình sản xuất

Tiêu chuẩn mới đảm bảo 
an toàn cho thực phẩm.

 Đối với những câu hỏi về kỹ thuật: tcs@schuetz.net 

Lên  
đến 1,5  
2-cao

hơn 1,5 
1-cao


