
+80°C

-25°C

1350 x 565 x 1900 mm
(zewnętrzny)

1270 x 545 x 1735 mm
(wewnętrzny) 

Średni ciężar
20,4 kg podstawy

6,5 kg półki
3,45 kg słupka

450 kg UDL (całkowita)*
60 kg UDL (każda półka)*

Stal galwanizowana Temperatura

Dane techniczne 

* UDL = Uniform Distributed Load - Ładunek Rozłożony Równomiernie

Wózki CC Container, stanowiące legalną część CC Pool, są oznaczone metalową blachą CC oraz oryginalną kłódką CC TAG5, 
które znajdują się na podstawie. W obiegu można znaleźć różne rodzaje metalowych blach, które zawsze posiadają oznaczenie CC. 
Więcej informacji na temat oznaczeń CC można znaleźć na naszej stronie informacyjnej CC TAG5.

Wózek CC Container 
jest również dostępny 
w rozmiarze o połowę 

mniejszym, zwanym CC 1/2
Container (Half container). 

715 x 565 x 1900 mm

Wózek CC Container został zaprojektowany z myślą o przewożeniu i eksponowaniu 
roślin doniczkowych i kwiatów ciętych, jednak może być również wykorzystywany 
do pracy z innymi produktami. Zaprojektowany i wdrożony do użytku w latach 
70’tych, szybko zyskał uznanie klientów. Obecnie korzystają z niego użytkownicy od 
Sycylii po Północną Norwegię, a sam wózek CC Container stał się rozpoznawalnym 
standardem w całej branży ogrodniczej. Stało się tak dzięki usłudze serwisu 
świadczonej przez Container Centralen na każdym etapie obrotu sprzętem i 
wobec każdego wózka z oznaczeniami CC. Możecie Państwo wymienić wózki 
CC Container w stosunku 1:1 – pełne wózki za puste lub odwrotnie – zmniejszając 
w ten sposób ogólną liczbę wózków CC Container w całym łańcuchu dostaw.

Container CentralenCC Container 
Najpopularniejszy wózek na kwiaty cięte i rośliny doniczkowe

Zaprojektowany z myślą o 
przechowywaniu na zewnątrz. 
Wózek jest wykonany ze stali 
cynkowanej ogniowo, co 
zapewnia ochronę przed korozją.

Produkty gotowe do 
sprzedaży mogą być od 
razu pakowane na wózek 
CC Container ponieważ 
służy on również jako regał 
ekspozycyjny w sklepie.

Szeroka sieć magazynów 
CC zapewnia dostępność 

w miejscach i terminach 
odpowiadających 

potrzebom rynku.

Dzięki regulacji ustawienia  
półki na słupku, można  

dobrać odpowiednią ilość 
półek dla danego produktu.

https://www.container-centralen.com/nowej-etykieta-cc-tag5-w-2019-roku/?lang=pl

