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Klikk på type enhet for å komme direkte til denne

Tekst/type enhet
Presentasjon av Containertech
Kvalitetssikring
Containertech miljøpåvirkning
Tidligere leveranser

01 Forsvarsmoduler (ikke graderte)
00
Forsvars containere generelt
01
C20DC Army Light
02
C20DC Army Desert NATO No. 8145-25-152-2669
03
C20DC Army Desert Cool
04
C20HL Hook lift Dry Cargo CSC certified
05
C20TCHL Hook lift Tank container CSC certified
06
3 x 6,5’ Tricon Container Dry Cargo
07
C20R Reefer Niche Container
08
C20DC Army general workshop container
02 Innkvartering, bolig og kontormoduler
Innkvartering og bolig generelt
Containex bolig og kontor
Containex sanitær
03 Lagermoduler (se også transport containere)
2,2 Mini lager container
6’ til 15' lager containere
C20DC Lagercontainer tom
C20DC Lagercontainer m/gangdør
106 C20DC Lagercontainer innredet
C20OS Lagercontainer m/full sideåpning sidehengslet
C20TOS Lagercontainer m/full sideåpning tophengslet
109 3 x 20’ Lager med avfukting
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04 Verkstedmoduler
104 C20DC Asfalt laboratorium
105 C20DC Verkstedcontainer -20’
05 Elektromoduler
104 C20DC Styrecontainer for tunellvifter/frekvensomfor.
111 C20DC Styrecontainer kombi tunellvifter/verksted
111 Tunell viftefeste med hurtiglåser
105 C10DC Høyspent/trafo container
110 C10DC Trafo/el. tavlecontainer
111 C20DC Trafo/el. tavlecontainer
06 Generatormoduler
101 C20DC Aggregat container for vei/tunell anlegg
108 C20HC Aggregat container 700 kW
102 C20HL Aggregat container m/krokløft 700 kW
117 C20HL XL Aggregat container m/krokløft 700 kW
112 C20DC Aggregat container generell
07 Kompressormoduler
104 C20DC Kompressor container
08 Olje og dieselmoduler
107 Oljelagercontainer -20’
09

Vannbehandling
Vannrenseanlegg type mini
100 Mobilt vannrenseanlegg 36m3 type 100
300 Mobilt automatisk vannrenseanlegg type 300
35m³ basseng med krok og hydraulisk tak
38m³ basseng med krok og hydraulisk tak
LC 2,2 Trykkvannforsterkning type mini
LC 6 Trykkvannforsterkning med styring
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LC 8 Trykkvannforsterkning med styring
LC 10 Trykkvannforsterkning med styring
27m³ Trykkvannforsterkning med styring og tank
10 Redningsmoduler
108 Redningsmodul 4 meter
Redningsmodul R5000 for 8 mann
114 HMS container
14 Miljøprodukter
109 Krancontainere sertifisert -8m3
110 Kombinert lettdumper og maskinflak
35m³ krokcontainer med full sideåpning
17

Transportcontainere
C10DC ISO container 8’
C10DC ISO container
C20DC ISO container
C20TC Tank container IMO 1
C40DC ISO container
S745S GL Vekselbeholder
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Containertech presentasjon

Containertech AS leverer intelligente container løsninger til større kunder primært i Norden,
sekundært i Europa. Satsningsområdene er mot Forsvar, Industri, Transport, Skip og
Offshoreinstallasjoner.
Containertechs visjon er å kunne tilby de
beste, mest teknisk optimale og innovative
løsninger tilpasset brukernes krav.
Vi ønsker å delta med kundene på et tidlig
tidspunkt i prosessen, for å kunne
optimalisere produktene komplett til
kundens behov.
For å kunne sikre våre leveranser til kundene
har vi investert i eget verksted i Askim med
alle fasiliteter.
Eget oppvarmet lakkrom for større konstruksjoner, med krav til miljø er innredet for å ivareta
en kontrollert overflatebehandling.
Sandblåseanlegg i egen hall for større metallkonstruksjoner til SA 2,5
En mobil testrigg for dokumentasjon av ombygging av ISO containere samt spesialcontainere
til On/Offshore er tatt i bruk.
Vi har egne ansatte med høy fagkompetanse og har tilknyttet oss faste leverandører på
elektro, rør, kulde samt sveising med nødvendige sertifikater.
Alle våre produkter blir konstruert og dokumentert i DAK 2D eller 3D tilpasset den enkelte
kundes krav og behov.
Kvalitetsrevisjoner avtales med kunde før kontrakt basert på en dokumentliste/kvalitetsplan
som inngår i leveransene.
Komplette dokumentasjoner utarbeides og leveres på prosjekter hvor dette er en del av
avtalen.
Vår organisasjon har i dag ansatte med mer enn 50 års erfaring fra utvikling av ISO
containere, spesialcontainere samt større moduler On/Offshore med og uten innredninger.
Vi har deltatt i salg, utvikling, konstruksjon på prosjekter i team og som prosjektledere og har
tilegnet oss en bred erfaring med høy kompetanse etter mange års erfaring fra firmaer i
samme bransje hvor vi har vært ansatt, i salg, utvikling og på konstruksjonssiden.
Vår konstruktør, ingeniør. Tord Olsson har tidligere jobbet på containerfabrikker og var bla
sertifisert for bygging av ISO containere. Tord har i sin yrkeskarriere hatt ansvar for
konstruksjon, produksjon, kvalitetsansvar for spesial og –ISO containere.
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Undertegnede har 20 års erfaring fra containerbransjen bla fra min tidligere arbeidsgiver hvor
jeg var ansvarlig for containervirksomheten som salgssjef og deltok aktivt i prosjektene til et
totalmarked.
Containertech AS er lokalisert i moderne, eide lokaler i Gramveien 16 i Askim.
Kontorbyggingen er i teglstein og på ca 400m2 med moderne lyse kontorer og alle fasiliteter.
Produksjonslokalene er på ca 700 m2, moderne og med 5 tonns traverskran som dekker hele
verkstedhallen.
Vi har lakkhall på hele 130 m3 inkludert
ventilasjon, varmluftstørking og som
tilfredsstiller dagens HMS krav.
Eiendommen ligger på Ihlen industrifelt, er på
8000m2 og har tilfredsstillende lagringskapasitet
til virksomheten. Vi har et tett samarbeide med
håndverksbedrifter i nærområde som passer inn i
vår produksjon. Vår kapasitet kan økes på kort og
lang sikt.
Ny monteringshall på 200 m2 ble montert opp
for å kunne tilfredsstille en økende etterspørsel i
2009.
Montasjehallen har plass til opptil 5 x 20’
containere. Dette gir oss stor kapasitet under
tak.
Reparasjon og service på enheter i verkstedet
vårt i Askim og med mobilt verksted med egne
biler i Oslo og på Østlandet.
Containertech bygger og innreder sine produkter iht ISO 9001 og har innarbeidet HMS og
kvalitetsplaner som oppdateres og ajourføres en gang pr år.
Vi har egne ansatte som er sertifisert av IICL for godkjenning av ISO containere og har vært i
besittelse av denne godkjenningen siden 1991, som er nest lengst i Europa.

Med vennlig hilsen
Containertech as
Trond-Aage Krosby
Daglig leder
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Containertech leverer kvalitet
Containertechs visjon er å kunne tilby de beste, mest teknisk optimale og innovative løsninger
tilpasset brukernes krav. For å kunne sikre våre leveranser til kundene kan vi ved vårt verksted
i Askim tilby følgende kvalitets produkter og tjenester.

Kvalitets løsninger
RESERTIFISERING
Containertech har ansatte som er sertifisert for resertifisering av ISO containere iht IICL.

TESTING AV CONTAINERE
En mobil testrigg for dokumentasjon av ombygging av
ISO containere samt spesialcontainere til On/Offshore
er tatt i bruk.

KONSTRUKSJON
Alle våre produkter blir konstruert og dokumentert i
DAK 2D eller 3D tilpasset den enkelte kundes krav og
behov. Kvalitetsrevisjoner avtales med kunde før
kontrakt basert på en dokumentliste/kvalitetsplan som
inngår i leveransene.
Komplette dokumentasjoner utarbeides og leveres på
prosjekter hvor dette er en del av avtalen.

Dokumentasjon

Sertifiserende
myndighet/eget

LAKK/OVERFLATEBEHANDLING
Eget oppvarmet lakkrom for større konstruksjoner,
med krav til miljø er innredet for å ivareta en
kontrollert overflatebehandling.
Vi lakkerer med en-komponent eller to-komponent
med produkter fra verdens ledende
malingsleverandører.
Stålkonstruksjoner trenger spesiell håndtering i male
prosessen.

MILJØ
Containertech er CO2 nøytrale og har bidratt med oppkjøp
av FN-godkjente klimakvoter tilsvarende det estimerte
utslippet som Containertech vil påføre miljøet vårt.

SVEISING
Vi utfører sveising i de fleste materialer og med
nødvendige sertifikater. Vi sveiser stål, aluminium,
rustfritt/syrefast
med Mig,Tig,
rørtråd, pinner
og gass.
Sertifisert etter
NS-EN 287-1 og
NS-EN 287-2

NDT
(Non-Destructive Testing)
Vi benytter ikke-destruktiv prøving / radiografi i stor
utstrekning. Radiografiprøving brukes mest til å avdekke
feil som hulrom og inneslutninger i metaller og andre
materialer.
HMS og INTERNKONTROLL
Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal
håndboken vår fremme et forbedringsarbeid i virksomheten
innen arbeidsmiljø og sikkerhets forebygging av
helseskader og/eller miljøforstyrrelser.
Dette være seg fra produkter eller tjenester samt vern av
det ytre miljø mot forurensning samt en bedre behandling
av avfall slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

Sertifisering:
Alle våre produkter blir påført produksjonskilt for lett og kunne identifisere produktet
med referanser til våre interne arkiver.
Samsvarserklæring utstedes på alle leveranser og inngår i våre tekniske spesifikasjoner
TOTALLEVERANDØREN CT påtar seg komplekse sammensatte produkter som krever høy
faglig og teknisk kompetanse innefor områdene forsvar, industri og on/offshore.
For å kunne prosjektere, utvikle, utføre og dokumentere våre kvalitetsprodukter innefor
fagene elektro inkl PLS styringer, radio og kommunikasjon samt maskinering og
rørkonstruksjoner osv. har vi inngått avtaler med kvalitetssikrede bedrifter. Firmaene deltar
aktivt i utvikling av våre produkter i team med våre ansatte.
Samarbeidet sikrer CT til enhver tid god tilgang på faglig personell ved større oppdrag. Alle
ansatte har nødvendige fagbrev og sertifikater som oppgraderes iht dagens krav.
SVAKSTRØM/STERKSTRØM
Vi benytter YIT til vårt elektriske arbeider.
YIT står for hele installasjonsprosessen, fra planlegging og
prosjektering til etterkontroll. YIT er også spesialister på
drift, service og vedlikehold av elektroinstallasjoner.

HØYSPENT
Vi benytter Nettpartner til våre høyspent konstruksjoner
som trafocontainere og fordelingskiosker.
Nettpartner har opparbeidet spesiell kompetanse som
leverandør av energiløsninger rettet mot energiverk og
industri. Nettpartner utfører planlegging, prosjektering og
utførelse av elektriske anlegg eller kombinasjonsanlegg
innen kraftmontasje.
PLS og AUTOMASJON
Malthe Winje Automasjon AS med datterselskaper leverer
og markedsfører produkter og tjenester innenfor
elektrotekniske produkter og systemer innen drifts/fjernkontroll, PLS-systemer/automasjon og standard
installasjonsmateriell.
CT bruker programmeringsverktøy SAIA for PCD systemer
KULDE/KJØLING
Askim Kjøleservice ligger i vårt nabobygg og utfører all
kontroll og i gangkjøring av våre kjøleanlegg.
AK har over 50 års erfaring i kjølebransjen og utfører
service, vedlikehold og montasje av kjøleutstyr for
industrien.
SPESIELLE KONSTRUKSJONER
Til produksjon av spesielle deler og konstruksjoner
benytter vi Askim Mekaniske Verksteder.
AMV er best på skreddersydde små serier av sveisende og
maskinerte produkter. Dette underbygges av en fleksibel
og allsidig konstruksjonsavdeling, som samarbeider tett
med oss under prosjektering og produksjon.

Servise fra firmaer i samme konsern
FRAKT/TRANSPORT
For å sikre våre kunder en god service har CT investert i
transportmateriell:
-VOLVO FH 12 vogntog (luftfjæret bil og henger) for
transport av standard containere, vekselbeholdere og
krokcontainere.
-MAN kranbil for bruk til montasje og service.
PROFILERING AV MATERIELL
Skiltmakeren inngår i samme konsern som Containertech
og er profesjonelle på profilering av containere, større
konstruksjoner og kjøretøyer.
Skiltmakerens medarbeidere har alltid lagt vekt på
personlig service og god kvalitet, og sammen med kreative
og kostnadseffektive løsninger basert på moderne
produksjonsteknologi.
Kapasiteten er stor, både på produksjon og montasje
MONTASJE
Montasjekompaniet er et team av spesialister i montasje
særlig rettet mot skiltbransjen, men monterer og
vedlikeholder de fleste typer skilt og andre lette
konstruksjoner.
Montasjekompaniet har 21 meters tilhengerbasert
selvgående lift som brukes til montasjearbeider.

Containertechs miljøpåvirkning

Containertechs miljø policy

Containertech skal vise ansvarlighet ved å ta vare på natur og miljø, både ved å minimere
miljøbelastninger knyttet til egen virksomhet og påvirke til miljøvennlige løsninger i våre
oppdrag.
Containertechs miljøpåvirkning kan todeles:
• Den påvirkning vi har gjennom de løsninger
vi planlegger og prosjekterer, samt hjelper
oppdragsgiver å anskaffe, anlegge/bygge/
installere og deretter drift/vedlikeholde.
Dette er den største og mest varige
påvirkningen vår virksomhet vil ha på miljøet.
• Den påvirkningen vår virksomhet medfører
direkte, med ressursforbruk, forurensning og
avfall som følge av våre medarbeideres
aktivitet i arbeidsforholdet. Denne påvirkningen
er begrenset, men både ønskelig og fullt mulig
å forbedre gjennom konkrete tiltak.
Med miljø menes her ytre miljø, for eksempel
reduksjon av energiforbruk, utslipp av
klimagasser og helse- og miljøfarlige stoffer
samt reduksjon av ressursforbruk generelt.
Containertech har bla bidratt med oppkjøp av
FN-godkjente klimakvoter tilsvarende det estimerte utslippet som Containertech vil påføre
miljøet vårt. Se innfelt sertifikat

Containertech har innarbeidet krav til miljøhensyn i sine rutiner for gjennomføring av oppdrag,
på lik linje med krav til bl.a. ivaretakelse av kvalitet, helse og sikkerhet. Dette skal sørge for at
vi gir gode råd til våre oppdragsgivere slik at miljøet ivaretas på en hensiktsmessig måte.
Containertech har også utarbeidet miljøkrav til sin egen drift. Vi har bl.a. identifisert miljøtiltak
innen områdene energi, transport, avfall og innkjøp. Noen av disse tiltakene er allerede
gjennomført, mens noen av tiltakene er mer omfattende og krever mer utredning før de kan
gjennomføres. For disse er det laget en plan for gjennomføring. For både miljøhensyn i
oppdrag og miljøkrav til egen drift ligger planer om kontinuerlige forbedringer mht.
miljøpåvirkning.
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Oversikt over Past Performance
Containertechs visjon er å kunne tilby de beste, mest teknisk optimale og innovative løsninger
tilpasset brukernes krav.
Vi ønsker å delta med kundene på et tidlig tidspunkt i prosessen, for å kunne optimalisere
produktene komplett til kundens behov.
For å kunne sikre våre leveranser til kundene har vi investert i eget verksted i Askim med alle
fasiliteter.
Eget oppvarmet lakkrom for større konstruksjoner, med krav til miljø er innredet for å ivareta
en kontrollert overflatebehandling.
En mobil testrigg for dokumentasjon av ombygging av ISO containere samt spesialcontainere
til On/Offshore er tatt i bruk.
Vi har egne ansatte med høy fagkompetanse og har tilknyttet oss faste leverandører på
elektro, rør, kulde samt sveising med nødvendige sertifikater.
Alle våre produkter blir konstruert og dokumentert i DAK 2D eller 3D tilpasset den enkelte
kundes krav og behov.
Kvalitetsrevisjoner avtales med kunde før kontrakt basert på en dokumentliste/kvalitetsplan
som inngår i leveransene.
Komplette dokumentasjoner utarbeides og leveres på prosjekter hvor dette er en del av
avtalen.
Vår organisasjon har i dag ansatte med mer enn 50 års erfaring fra utvikling av ISO
containere, spesialcontainere samt større moduler On/Offshore med og uten innredninger.
Vi har deltatt i salg, utvikling, konstruksjon på prosjekter i team og som prosjektledere og har
tilegnet oss en bred erfaring med høy kompetanse etter mange års erfaring fra firmaer i
samme bransje hvor vi har vært ansatt, i salg, utvikling og på konstruksjonssiden.
Ansatte hos Containertech er også sertifisert for re-sertifisering av ISO containere iht IICL.

Et kort resymé over tidligere produkter som har tilført vår organisasjon en verdifull
kompetanse og som kan benyttes til videreutvikling av nye produkter.
ISO og vekselbeholder containere:
Salg, trading -utvikling og innkjøp av container fra produsenter i en rekke Europeiske
land til Kina i øst, levert til ledende transport- og industriselskaper i Sverige, Polen,
Tyskland, Frankrike, Nederland og Norge.
Forsvarsprodukter:


Spesialcontainere levert til Sjøforsvaret i samarbeid med Kongsberg som EMP moduler til
forlegning, kontrollrom og radaranlegg med sjokkdemping.
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Spesialcontainere til Luftforsvaret som F16 flyhangarer som er bygget opp parvis på basene.
Oppholdsrom og elektrohydraulisk teknisk rom i 20’ ISO containere.
665 spesialcontainere 6,5’, 10’ og 20’ til lager, verksted, EMP og for lagring av medisiner. I
dette prosjektet hadde undertegnede totalansvar for salg og gjennomføring på egen fabrikk i
Polen.
Samt en rekke andre leveranser av spesial og standard containere

Entreprenør - Industri.










Redningsrom med innebygget pusteluft for gruver i Norge og Sverige.
Laboratorieverksteder til bruk på anlegg.
Dykkermoduler i 20’ containere med dykkerkammer, oksygenflasker samt kompressor for
pusteluft, levert til flere Norske entreprenører som har egne dykkere.
Pumpe og kompressoranlegg i containere.
Elektrotavle, trafo, VHF moduler til montasje i tunellanlegg i fjell og sjøtunneler.
Spesialmoduler for injisering av lekkasjer i fjelltunneler.
Sprengstofflagre til alle formål godkjent iht. siste krav fra DSB. Undertegnede er oppfinner
gjennom et patent, av innbruddsikkerheten ift de nye kravene til de containerne som i dag
selges bla til Dyno.
Mobile service -oppholdsrom innredet i 20' containere til brannstasjoner i Oslo og Trondheim.

On/Offhore.







Servisecontainere til Condeep plattformer for NC i Stavanger som Trafostasjoner, el.
tavlefordelinger, strømaggregater nødstrømsanlegg etc.
Servisemoduler for Hamworty.
Hvile og –servicerom i gruvene på Svalbard. A60 med EX beskyttelse.
Spesialmodul for strømaggregat 12 x 3 x 3 meter med innredning.
Spesialcontainere til Nexans for bruk om bord på lektere og skip til ulegg av kabel.
Oljeskimmer -utstyrsmoduler samt stålrammer for Frank Mohn AS.

Redningsorganisasjoner



Lagercontainer med avfukting til Kirkens nødhjelp.
Uttrekkbare feltsykehus til Røde kors

Miljø produkter.
Lang erfaring på konstruksjon og produksjon av alle typer av miljø og
avfallscontainere fra Svenske produsenter (1986 til 1997) samt GMM på Moelv.
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Vår konstruktør, ingeniør. Tord Olsson har tidligere jobbet på:
 Nordplåt containerfabrikk i Østersund i 8 år. Han var bla. sertifisert for bygging av ISO
containere fra 1977 til 1985.
 SF Industri AB, Östersund, med ansvar for konstruksjon og produksjon kvalitetsansvar
spesial og –ISO containere fra 1986 til 1996.
 Larssons Industri AB, Vara, med ansvar for konstruksjon, innkjøp, forbruksmateriell,
produksjonsplanering fra 1996 til 1997.
 Seut Industrier AS, salg, konstruksjon, produksjon av spesialcontainere og
avfallsbeholdere fra 1997 til 2000
 GMM AS, Moelv, salg, konstruksjon, produksjon av avfallsbeholdere fra 2000 til 2003
 Seut Industrier AS, salg, konstruksjon, produksjon av spesialcontainere og
avfallsbeholdere fra 2003 til 2008
Undertegnede har 18 års erfaring fra containerbransjen bla. fra min tidligere arbeidsgiver
hvor jeg var ansvarlig for containervirksomheten som salgssjef og deltok aktivt i prosjektene
til et totalmarked. Se ellers vedlagte CV

Dette er en liten oversikt over Containertechs leveranser til Forsvaret de siste årene
11 stk 20’ Containere, isolert og med klima aggregat

Kontrakt nr. 4500026116
1 stk 20’ Container, filter og pumpe container med ex. sikkert kjøleaggregat
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1 stk 20’ Våpen verksted container, med nedfellbar side, isolert og med klima aggregat

1 stk 20’ TEF container, isolert og med klima aggregat

1 stk 20’ utrekkbar container med transportabelt trykkammer
For å møte Forsvarets behov for et transportabelt rednings trykkammer og to i en container
som kunne sendes ut på kort varsel med trykkammer, har Containertech utviklet en ny
utvidbart 20 'container som inneholder et transportable trykkammer.
Når enheten er utvidet kan trykkammer vinsjes inn og ut av den nedfellbare døren, hydraulisk
operert.
Nivelering av containeren og manøvrering av den utrekkbare enheten er hydraulisk opererte
med et fullt automatisk system styrt av en PLS, og en berøringsskjerm.
Den uttrekkbare enheten er selvbærende og trenger ingen ytterligere støtte.
Ved siden av behandlingsdelen i hovedrommet, er enheten utstyrt med et teknisk rom med
integrert 24kW generator, stor pusteluft kompressor, puste luft og oksygenflasker, avfukter
og en alarm med GSM/GPS funksjonalitet.
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Behandlingsrommet har et NBC luft filtreringssystem med overtrykk og kan i nødssituasjon
beskytte personellet ved krigssituasjoner og biologisk krigføring.
For å beskytte luft og oksygenflasker i fronten av containeren er det montert skuddsikre
plater i henhold STANAG 4569 Level 1.
Det transportable behandlingskammer systemet er beregnet for to personer og er produsert
av HAUX i Tyskland. Det koniske kammeret har plass til en liggende skadet dykker og en
sittende assistent lege. Kammeret er utstyrt med bajonett flens iht. DIN/NATO og en intern
lukket krets for livreddende support og direkte tilgang oksygen injeksjon.
Den komplette enheten kan flyttes av krokløft lastebiler uten behov for truck eller kraner, iht.
STANAG 2413.

Alle leveransene er levert iht avtale og uten anmerkinger.
Vi håper at ovennevnte vil gi en oversikt over vår organisasjons kompetanse og tidligere
arbeids erfaringer samt gi gode forutsetninger for å kunne utføre oppdrag med avanserte
container løsninger og konstruksjoner.
Skulle det være behov for ytterligere informasjon utarbeider vi gjerne dette.
Med vennlig hilsen
Containertech AS
Trond-Aage Krosby
containertech as

Gramveien 16, 1832 Askim, Norway
Tel: 6988 7970 - Telefaks 6988 7979
www.containertech.no - e-post: post@containertech.no

Containere til Forsvaret
og fredsbevarende styrker
Vi prosjekterer alle typer av utrustede ISO stålmoduler til
forsvaret med og uten isolasjon tilpasset den enkelte
avdelings behov for bruk i sin tjeneste i inn- og utland.
Containere 10, 20 og 40’ ISO sertifiserte og
spesialløsninger bygget i Corten stål benyttes, og
oppgraderes med maling tilpasset miljøet.
Modulene innredes etter avtale og kan leveres komplett
med spesialinnredninger tilpasset avdelingens behov.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde,
ventilasjon, rørarbeider osv. med nødvendige sertifikater.
Containertech har siden oppstarten 2007/2008
gjennomført totalprosjekter med dokumentasjon av
leveransene iht.forsvarets kravspesifikasjoner.
Bildene viser ovenfra og nedover Isolerte lagre med klima,
verkstedcontainer med nedfellbar side, Pumpe og
filterstasjon for diesel (EX sikret), TEF container.
Våre ansatte kan påta seg re-sertifisering av ISO
containere iht. IICL.
En mobil testrigg for dokumentasjon av ombygde
standard ISO containere er tatt i bruk.
Vi kan i tillegg tilby spesialinnrede containere med og uten
krokramme til:
Lager 10, 20 og 40’ med og uten avfukting.
Verksted 10, 20 og 40’
COMBI verksted lager modul under utvikling 20’
Hundehenger prosjekteres.
Hundekennel innbygget i 20’ ISO prosjekteres.
Sprengstofflager 10’ og 20’
Strømaggregater montert i 10, 20 og 40’
Radio, og tavlerom
EMP sikrede moduler
Dykkermoduler
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere
med og uten innredning. Vi har 50års erfaring med
innredning av containere til de fleste formål.
Vi direkte importerer ISO containere fra faste leverandører
fra Kina og Europa med kundens farger og logo til
konkurransedyktige priser.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299, telefaks 69 88 79 79.
Epost: post@containertech.no eller www.containertech.no

20’ Container tørr last Army Wood
Corten stål & tregulv

Containerne er produsert av verdens ledende containerprodusenter og har den
høyeste kvaliteten på materialer og utførelse.
Alle ståldetaljer utenom de støpte og galvaniserte er laget i Corten A,
korrosjonstregt stål, noe som gir høy styrke og lang levetid.
Denne type container er tilpasset de fleste logistikk systemer over hele verden
og er meget fleksibel.
Containerens enkle og solide konstruksjon gjør den spesielt egnet for
ombygginger til mange formål bla. til Forsvaret, fredsbevarende styrker og
industribedrifter.
Utvendig

lengde
bredde
høyde

6.058 mm
2.438 mm
2.591 mm

Innvendig

lengde
bredde
høyde

5.898 mm
2.352 mm
2.416 mm

Dør åpning

bredde
høyde

2.340 mm
2.303 mm

containertech as
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Totalvekt
Lastekapasitet
Egenvekt

30.480 kg
28.070 kg
2.410 kg
33,5 m3

Volum
Gaffellommer

bredde
høyde
senter distanse

Løftemuligheter

368 mm
118 mm
2,050 mm

Hjørnekasser i topp og bunn i ISO 20’ posisjon

Stabling

192.000 kg.

Gulv styrke

5.460 kg aksel last

Hovedmaterialer

Corten A, gulv 28 mm plywood

Tørrluft tilkobling

28 mm Plywood gulv

Fordeler





2” Tørrluft tilkobling, forsvars kompatibel.
Ekstra sterk, helsveiset integrert låsekasse på dørene.
Galvaniserte låsestenger.
”Cut outs”, reduserer stablings skader

Standarder
Containeren er iht følgende standarder og deres siste versjoner:
ISO/TC-104
668
6346
1161
1496/1
830

Serie 1 fraktcontainere klassifisering, utvendig dimensjoner og kapasiteter
Koding, identifikasjon og merking av fraktcontainere
Spesifikasjon av hjørnekasser for serie 1 fraktcontainere
Spesifikasjon og testing av serie 1 fraktcontainere
Del 1: Generelle fraktcontainere for generell bruk
Fraktcontainere terminologi

Den internasjonale forening for jernbanetransport (UIC) kode 592-2 OR.
Toll overenskomsten for internasjonale transporter (TIR).
Den internasjonale overenskomst for sikre containere (CSC).
containertech as
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20’ Container tørr last Army Desert
Corten stål & stålgulv
NATO No. 8145-25-152-2669

Containerne er produsert av verdens ledende containerprodusenter og har den
høyeste kvaliteten på materialer og utførelse.
Alle ståldetaljer utenom de støpte og galvaniserte er laget i Corten A,
korrosjonstregt stål, noe som gir høy styrke og lang levetid.
Denne type container er tilpasset de fleste logistikk systemer over hele verden
og er meget fleksibel.
Containerens enkle og solide konstruksjon gjør den spesielt egnet for
ombygginger til mange formål bla. til Forsvaret, fredsbevarende styrker og
industribedrifter.
Utvendig

lengde
bredde
høyde

6.058 mm
2.438 mm
2.591 mm

Innvendig

lengde
bredde
høyde

5.898 mm
2.352 mm
2.416 mm

Dør åpning

bredde

2.340 mm
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høyde

2.303 mm

Totalvekt
Lastekapasitet
Egenvekt

30.480 kg
28.070 kg
2.410 kg
33,5 m3

Volum
Gaffellommer

bredde
høyde
senter distanse

Løftemuligheter

368 mm
118 mm
2,050 mm

Hjørnekasser i topp og bunn i ISO 20’ posisjon

Stabling

192.000 kg.

Gulv styrke

5.460 kg aksel last

Hovedmaterialer

Corten A, gulv stål SS41

Tørrluft tilkobling

4 mm riflet stålgulv

Fordeler
 2” Tørrluft tilkobling, forsvars kompatibel.
 Ekstra sterk, helsveiset integrert låsekasse på
dørene.
 Galvaniserte låsestenger.
 ”Cut outs”, reduserer stablings skader

Standarder
Containeren er iht følgende standarder og deres siste versjoner:
ISO/TC-104
668
6346
1161
1496/1
830

Serie 1 fraktcontainere klassifisering, utvendig dimensjoner og kapasiteter
Koding, identifikasjon og merking av fraktcontainere
Spesifikasjon av hjørnekasser for serie 1 fraktcontainere
Spesifikasjon og testing av serie 1 fraktcontainere
Del 1: Generelle fraktcontainere for generell bruk
Fraktcontainere terminologi

Den internasjonale forening for jernbanetransport (UIC) kode 592-2 OR.
Toll overenskomsten for internasjonale transporter (TIR).
Den internasjonale overenskomst for sikre containere (CSC).
containertech as
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20’ Container Insulated Cool Desert
Corten Steel

Utvendig

lengde
bredde
høyde

6.058 mm
2.438 mm
2.591 mm

Innvendig med isolasjon
Vegger 70 mm og tak 100 mm

lengde
bredde
høyde

5.733 mm
2.187 mm
2.320 mm

Dør åpning

bredde
høyde
bredde
høyde

2.340
2.280
700
2000

Personal dør, åpning
Totalvekt
Lastekapasitet
Egenvekt

30.480 kg
27.480 kg
Ca 3.000 kg
28,5 m3

Volum
Gaffellommer

bredde
høyde
senter distanse

Løftemuligheter
Stabling
Gulv styrke

containertech as
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368 mm
118 mm
2,050 mm

Hjørnekasser i topp og bunn i ISO 20’ posisjon
192.000 kg.
5.460 kg aksel last

Hovedmaterialer
Personaldør i standard dør

Corten A, gulv 28 mm plywood
Sprutsikkert elektrisk inntak

Militær tørrluft tilkobling

Fordeler
 Insulated with veneer, alu. or steel panels
 2” Tørrluft tilkobling, forsvars kompatibel.
 Ekstra sterk, helsveiset integrert låsekasse på
dørene.
 Galvaniserte låsestenger.
 ”Cut outs”, reduserer stablings skader

Standarder
Containeren er iht følgende standarder og deres
siste versjoner:
ISO/TC-104
668
Serie 1 fraktcontainere klassifisering, utvendig dimensjoner og
kapasiteter
6346
Koding, identifikasjon og merking av fraktcontainere
1161
Spesifikasjon av hjørnekasser for serie 1 fraktcontainere
1496/
Spesifikasjon og testing av serie 1 fraktcontainere
1
Del 1: Generelle fraktcontainere for generell bruk
830
Fraktcontainere terminologi
Den internasjonale forening for jernbanetransport (UIC) kode 592-2 OR.
Toll overenskomsten for internasjonale transporter (TIR).
Den internasjonale overenskomst for sikre containere (CSC).
containertech as
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20’ Container tørr last Krok Løft CSC sertifisert
Corten stål & tregulv

Containerne er utstyrt med krokløft og er produsert av verdens ledende
containerprodusenter og har den høyeste kvaliteten på materialer og utførelse.
Alle ståldetaljer utenom de støpte og galvaniserte er laget i Corten A,
korrosjonstregt stål, noe som gir høy styrke og lang levetid.
Denne type container er tilpasset de fleste logistikk systemer over hele verden
og er meget fleksibel.
Utvendig

lengde
bredde
høyde

6.058 mm
2.438 mm
2.591 mm

Innvendig

Lengde v/krok
bredde
høyde

5.637 mm
2.338 mm
2.238 mm

Dør åpning

bredde
høyde

2.328 mm
2.123 mm

Totalvekt
Lastekapasitet
Egenvekt

24.000 kg
21.200 kg
2.800 kg
29,5 m3

Volum
Gaffellommer

containertech as

bredde
høyde
senter distanse
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368 mm
118 mm
2,050 mm

Løftemuligheter

Hjørnekasser i topp og bunn i ISO 20’ posisjon
Krokløft iht Svensk Standard 3021 og Stanag 2413

Stabling

192.000 kg.

Gulv styrke

5.460 kg aksel last

Hovedmaterialer

Corten A, gulv 28 mm plywood

Fordeler




Integrert krokløft iht Svensk Standard 3021 og
Stanag 2413
10 sterke surreringer nedsunket i gulvet
Galvaniserte låsestenger.

Standarder
Containeren er iht følgende standarder og
deres siste versjoner:
ISO/TC-104
668
6346
1161
1496/1
830
3021
2413

Serie 1 fraktcontainere klassifisering, utvendig dimensjoner og kapasiteter
Koding, identifikasjon og merking av fraktcontainere
Spesifikasjon av hjørnekasser for serie 1 fraktcontainere
Spesifikasjon og testing av serie 1 fraktcontainere
Del 1: Generelle fraktcontainere for generell bruk
Fraktcontainere terminologi
Svensk standard
Stanag

Den internasjonale forening for jernbanetransport (UIC) kode 592-2 OR.
Toll overenskomsten for internasjonale transporter (TIR).
Den internasjonale overenskomst for sikre containere (CSC).
containertech as
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20’ Container Tank Container
Krok løft CSC sertifisert

Utvendig

lengde
bredde
høyde

Maks vekt
Lastevekt
Egenvekt

24.200 kg
ca 20.000 kg
ca 4.200 kg

Volum

Ca 20.000 l

Håndtering ramme

Topp og bunn hjørne kasser iht ISO 20’ standard

Stabling
Maling/farge

6.058 mm
2.438 mm
2.591 mm

192.000 kg.
Standard malesystem hvitt tankkledning, sandfarget ramme
andre farger etter avtale

Inn/ut
Hovedmaterialer i tankcontainer

Opsjoner

Fylling fra topp, tømming i bunn
Corten A i ramme detaljer
Rustfritt stål i tankskall
Aluminiumplater i tank kledning
Isolasjon mellom tank og utvendig kledning
Elektrisk/steam varme

For transport og lagring av de fleste typer av væsker og kjemikaler, og særdeles
godt egnet for drikkevann og avløpsvann som skal holde jevne temperaturer.
containertech as
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Fordeler





Integrated hook lift frame according Swedish and Stanag standards
Ekstra lagringskapasitet i ferdig flyttbare tankenheter.
Moderne design, krever lite vedlikehold.
Kan tilpasses mange flytende medium eller kjemikalier

Standarder
Container complies with following standards and their latest editions:
ISO/TC-104
668
6346
1161
1496/1
830

Series 1 freight containers-Classification, external dimensions and ratings
Coding, identification and marking for freight containers
Specification of corner fittings for series 1 freight containers
Specification and testing of series 1 freight containers
Part 1 : General cargo containers for general purposes
Freight containers-Terminology

2413

Standard for Nato and Military hook lift frames.

Stanag

The International Union of Railway (UIC) code 592-2 OR.
The Customs Convention on the International Transport of Goods (TIR).
The International Convention for Safe Containers (CSC).

Opsjon
Elektrisk/steam varme 400V med 2 x 8500 W varmeelementer
Produkt temperatur termostatstyrt opp til 1000C

containertech as
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6,5’ Tricon Container Dry Cargo
Connects 3 together to form a 20’ ISO unit

External

length
width
height

1.968 mm
2.438 mm
2.591 mm

Internal

length
width
height

1.800 mm
2.338 mm
2.238 mm

Door opening

width
height

1.858 mm
2.123 mm

Max gross weight
Payload
Tare weight

9.000 kg
7.900 kg
1.100 kg
9,3 m3

Cubic capacity
Fork Pocket

width
height
centre distance

Handling devices

370 mm
140 mm
880 mm

Top and bottom corner castings in each corner

Floor strength

5.460 kg axle loading

Main materials

Corten A, floor 28 mm plywood

Connectors

containertech as
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Advantages
Small units
Possible to connect 3 units together to form a
20’ ISO dimension
Light

Options
2” Army compatible Dry Air Connection.
Extra strong, all welded, integrated, Padlock
device on Doors.
Steel floor
CSC certificate

Standards
Containers are constructed after the following standards and their latest
editions:
ISO/TC-104
668
6346
1161
1496/1
830

Series 1 freight containers-Classification, external dimensions and ratings
Coding, identification and marking for freight containers
Specification of corner fittings for series 1 freight containers
Specification and testing of series 1 freight containers
Part 1 : General cargo containers for general purposes
Freight containers-Terminology

The International Union of Railway (UIC) code 592-2 OR.
The Customs Convention on the International Transport of Goods (TIR).
The International Convention for Safe Containers (CSC).

containertech as
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20’ Container Reefer Niche
Stainless Steel/Corten Steel

External

length
width
height

6.058 mm
2.438 mm
2.591 mm

Internal

length
width
height

5.035 mm
2.294 mm
2.316 mm

Door opening

width
height

2.200 mm
2.266 mm

Max gross weight
Payload
Tare weight
Reefer Machinery

30.480 kg
XX.XXX kg
2.850 kg
+ Machinery
26,75 m3/944 cu.ft

Cubic capacity
Fork Pocket

Handling devices

width
height
centre distance

Top and bottom corner castings in ISO 20’ position

Stacking
Floor strength

containertech as
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192.000 kg.
5.460 kg axle loading

Standards
Container complies with following standards and their latest editions:
ISO/TC-104
668
6346
1161
1496/1
830

Series 1 freight containers-Classification, external dimensions and ratings
Coding, identification and marking for freight containers
Specification of corner fittings for series 1 freight containers
Specification and testing of series 1 freight containers
Part 1 : General cargo containers for general purposes
Freight containers-Terminology

The International Union of Railway (UIC) code 592-2 OR.
The Customs Convention on the International Transport of Goods (TIR).
The International Convention for Safe Containers (CSC).
Machinery after customer’s specification
containertech as

Gramveien 16, 1832 Askim, Norway
Tel: +476988 7970 - Telefax +47 6988 7979
www.containertech.no - e-mail: post@containertech.no

20’ Verkstedcontainer Army Corten stål

Containerne er produsert av verdens ledende containerprodusenter og har den
høyeste kvaliteten på materialer og utførelse.
Alle ståldetaljer utenom de støpte og galvaniserte er laget i Corten A,
korrosjonstregt stål, noe som gir høy styrke og lang levetid.
Denne type container er tilpasset de fleste logistikk systemer over hele verden
og er meget fleksibel.
Containerens enkle og solide konstruksjon gjør den spesielt egnet for
ombygginger til mange formål bla. til Forsvaret, fredsbevarende styrker og
industribedrifter.
Utvendig

lengde
bredde
høyde

6.058 mm
2.438 mm
2.591 mm

Innvendig

lengde
bredde
høyde

5.898 mm
2.352 mm
2.416 mm

Dør åpning

bredde
høyde

2.340 mm
2.303 mm

Totalvekt
Lastekapasitet

containertech as
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30.480 kg
28.070 kg

Egenvekt

2.410 kg
33,5 m3

Volum
Gaffellommer

bredde
høyde
senter distanse

Løftemuligheter

368 mm
118 mm
2,050 mm

Hjørnekasser i topp og bunn i ISO 20’ posisjon

Stabling

192.000 kg.

Gulv styrke

5.460 kg aksel last

Hovedmaterialer

Corten A, gulv 28 mm plywood

Bildene under viser flere alternative løsninger som benyttes i markedet og av
Forsvaret. Modulene leveres komplett med innredning montert og tilkoplet med
lys og varme. Ventilasjon mekanisk med og uten styring.
Utvendige personaldør kan monteres og er i galvanisert utførelse med lang
levetid.
Utvendig elektrisk tilkopling 230V/32A og 400V/16A med deksel som beskytter
mot regn og smuss. Innvendig montert fordelingstavle med styring og bryter

Verkstedcontainer med evnt nedfellbar plattform hel side

containertech as
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Verkstedcontainer forslag innvendig layout

Verkstedcontainer forslag utvendig layout

containertech as
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Verkstedgulv i riflet aluminiumsplater eller riflet homogen PVC begge med oppbrett

Vi innreder containerne komplett iht kravspesifikasjon eller kan komme med
forslag til gode løsninger. Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro,
kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi kan tilby spesialinnrede containere til:
 Verksted 10 og 20’
 Verksted for hydraulikk reparasjon 10-20’
 Maskinverksted 10-20’
containertech as
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Tørrluft tilkobling og sertifikater kan inngå i leveransene

Fordeler





2” Tørrluft tilkobling, Forsvarets standard.
Ekstra sterk, helsveiset integrert låsekasse på dørene.
Galvaniserte låsestenger.
”Cut outs”, reduserer stablings skader

Standarder
Containeren er iht følgende standarder og deres siste versjoner:
ISO/TC-104
668
6346
1161
1496/1
830

Serie 1 fraktcontainere klassifisering, utvendig dimensjoner og kapasiteter
Koding, identifikasjon og merking av fraktcontainere
Spesifikasjon av hjørnekasser for serie 1 fraktcontainere
Spesifikasjon og testing av serie 1 fraktcontainere
Del 1: Generelle fraktcontainere for generell bruk
Fraktcontainere terminologi

Den internasjonale forening for jernbanetransport (UIC) kode 592-2 OR.
Toll overenskomsten for internasjonale transporter (TIR).
Den internasjonale overenskomst for sikre containere (CSC).
containertech as
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INNOVATIV MODUL/SHELTER DESIGN
Containertech utvikler produkter og løsninger i samarbeid med partner selskaper, enten i
henhold til detaljerte kunde spesifikasjoner eller med egne skreddersydde løsninger. På grunn
av lang erfaring og ny teknologi er
Containertech i stand til å tilby løsninger for
de mest ambisiøse og utfordrende krav.
Containertech design er svært innovativ og
kostnadseffektivt sammenlignet med andre
konsepter tilgjengelig. Basert på vår
erfaring har vi i utgangspunktet tre
fokusområder når vi designer og bygger
nye shelters/moduler:


Fleksibilitet



Pålitelighet



Kostnadseffektivitet

Containertech vet at brukerne av våre containere og
shelters er vant til ekstreme og varierende forhold i alle
deler av verden, alt fra sand, storm til snø og stormer samt
Arctic kulde til ørkenvarme.
Vi vet at muligheten til å redusere investeringene er mer og
mer viktig for våre kunder. Materialet som anskaffes bør
kunne gjenbrukes flere ganger og den effektive levetiden
må være høy.
Bedre prosjektering basert på ovennevnte faktorer så vel
som lavt transport volum, fornuftige investeringer og
driftskostnader er nøkkelfaktorer for Containertechs
containere og shelters.
Vårt utvalg av spesielle moduler/shelters omfatter
boligmoduler, diesel elektriske reefers (kjøle containere),
vanntanker/lagre, feltkjøkken, strømforsyning, avløps
vannbehandling, eksplosiv lagre, mobile splintsikre moduler,
vannrensing samt multifunksjonelle medisinlagre og
komplett nøkkelferdige mobile feltsykehus.
Containertechs kombinasjon av produksjon og konstruksjons
evner i Norge og Kina tilbyr innovative produkter med god
design og kvalitet til svært konkurransedyktige priser.
Containertechs omfattende verkstedanlegg muliggjør
levering av den beste design og kvalitets moduler til å
imøtekomme hver kundes forespørsel. Vi samarbeider tett
med kundene, Containertech kan levere fullstendig,
nøkkelferdig prosjekter for å sikre at containere tilfredsstiller
alle behov.

Valgfrie tilleggs funksjoner som


Nødstrømsaggregater



ABC -filtrerings systemer



Luftrenseraggregater



Kjøling av utstyr



EMP skjerming



Splint beskyttelse

Vi spesialitet er bygging av avanserte container og modulløsninger og vi dekker alle faglige disipliner som sveis,
elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske
løsninger tilpasset deres ønsker og behov. Vi treffes på telefon:
69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

CONTAINEX MODUL/SHELTER

Containertech utvikler produkter og løsninger i samarbeid med partner selskaper, enten i
henhold til detaljerte kunde spesifikasjoner eller med egne skreddersydde løsninger.
Containertech i stand til å tilby løsninger for de mest ambisiøse og utfordrende krav.

Vi vet at muligheten til å redusere investeringene er mer og mer viktig for våre kunder.
Materialet som anskaffes bør kunne gjenbrukes flere ganger og den effektive levetiden må
være høy.
Bedre prosjektering basert på ovennevnte faktorer så vel som lavt transport volum, fornuftige
investeringer og driftskostnader er nøkkelfaktorer for Containertechs containere og shelters.
Vårt utvalg av spesielle moduler/shelters omfatter boligmoduler, diesel elektriske reefers (kjøle
containere), vanntanker/lagre, feltkjøkken, strømforsyning, avløps vannbehandling, eksplosiv
lagre, mobile splintsikre moduler, vannrensing samt multifunksjonelle medisinlagre og
komplett nøkkelferdige mobile feltsykehus.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

CONTAINEX SANITÆR MODUL

Containertech utvikler produkter og løsninger i samarbeid med partner selskaper, enten i
henhold til detaljerte kunde spesifikasjoner eller med egne skreddersydde løsninger.
Containertech i stand til å tilby løsninger for de mest ambisiøse og utfordrende krav.
Vi vet at muligheten til å redusere investeringene er mer og mer viktig for våre kunder.
Materialet som anskaffes bør kunne gjenbrukes flere ganger og den effektive levetiden må
være høy.

Bedre prosjektering basert på ovennevnte faktorer så vel som lavt transport volum, fornuftige
investeringer og driftskostnader er nøkkelfaktorer for Containertechs containere og shelters.
Vårt utvalg av spesielle moduler/shelters omfatter boligmoduler, diesel elektriske reefers (kjøle
containere), vanntanker/lagre, feltkjøkken, strømforsyning, avløps vannbehandling, eksplosiv
lagre, mobile splintsikre moduler, vannrensing samt multifunksjonelle medisinlagre og
komplett nøkkelferdige mobile feltsykehus.

Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

2,2 Mini Container
Med stålgulv

Containerne er produsert av
verdens ledende produsent av
lagercontainere og har høy kvalitet
Denne containeren er tilpasset de
som har behov for en liten enhet
som ikke tar mye plass samtidig
som det er god arbeidshøyde
innvendig
Containerens enkle og solide
konstruksjon gjør den spesielt
egnet for ombygginger til mange
formål bla. til Forsvaret,
fredsbevarende styrker og
industribedrifter.
Galvanisert låsestang og ISO type
vanntett pakning på dør. Standard
lufting på langside Gaffellommer på
alle fire sider gjør den lett å
håndtere.
Utvendig

lengde
bredde
høyde

2.200 mm
1.600 mm
2.450 mm

Innvendig

lengde
bredde
høyde

2.040 mm
1.500 mm
2.200 mm

Dør åpning

bredde
høyde

1.340 mm
2.100 mm

Egenvekt

450 kg

Volum

7,0 m3

Gaffellommer
Løftemuligheter
Stabling

containertech as
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Standard små, kan flyttes med jekketralle
Hjørnekasser i topp
4 høy/1000 kg pr enhet

Lager Container 6, 8, 10 og 15’
Med tre eller stålgulv

Containerne er produsert av verdens ledende produsent av lagercontainere og
har høy kvalitet
Disse containeren er tilpasset de som har behov for en liten enhet som ikke tar
mye plass samtidig som det er god
arbeidshøyde innvendig
Containerens enkle og solide konstruksjon
gjør den spesielt egnet for flere type
ombygginger til mange formål bla. til
Forsvaret, fredsbevarende styrker og
industribedrifter.
Galvanisert låsestang og ISO type vanntett
pakning på dør. Standard lufting på
langside.
6 og 8’ har gaffellommer på alle fire sider
noe som gjør de lette å håndtere.
10 og 15’ har gaffellommer på langsidene.
Se tabell under for mål.

containertech as
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20’ Container tørr last
Corten stål & tregulv

Containerne er produsert av verdens ledende containerprodusenter og har den
høyeste kvaliteten på materialer og utførelse.
Alle ståldetaljer utenom de støpte og galvaniserte er laget i Corten A,
korrosjonstregt stål, noe som gir høy styrke og lang levetid.
Denne type container er tilpasset de fleste logistikk systemer over hele verden
og er meget fleksibel.
Containerens enkle og solide konstruksjon gjør den spesielt egnet for
ombygginger til mange formål bla. til Forsvaret, fredsbevarende styrker og
industribedrifter.
Utvendig

lengde
bredde
høyde

6.058 mm
2.438 mm
2.591 mm

Innvendig

lengde
bredde
høyde

5.898 mm
2.352 mm
2.416 mm

Dør åpning

bredde
høyde

2.340 mm
2.303 mm

Totalvekt
Lastekapasitet
Egenvekt
Volum
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30.480 kg
28.070 kg
2.410 kg
33,5 m3

Gaffellommer

bredde
høyde
senter distanse

Løftemuligheter

368 mm
118 mm
2,050 mm

Hjørnekasser i topp og bunn i ISO 20’ posisjon

Stabling

192.000 kg.

Gulv styrke

5.460 kg aksel last

Hovedmaterialer

Corten A, gulv 28 mm plywood

Ende dører

28 mm Plywood gulv

Fordeler
 Galvaniserte låsestenger.
 ”Cut outs”, reduserer stablings skader

Standarder
Containeren er iht følgende standarder og deres siste versjoner:
ISO/TC-104
668
6346
1161
1496/1
830

Serie 1 fraktcontainere klassifisering, utvendig dimensjoner og kapasiteter
Koding, identifikasjon og merking av fraktcontainere
Spesifikasjon av hjørnekasser for serie 1 fraktcontainere
Spesifikasjon og testing av serie 1 fraktcontainere
Del 1: Generelle fraktcontainere for generell bruk
Fraktcontainere terminologi

Den internasjonale forening for jernbanetransport (UIC) kode 592-2 OR.
Toll overenskomsten for internasjonale transporter (TIR).
Den internasjonale overenskomst for sikre containere (CSC).

containertech as
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20’ Lager Container m/gangdør

Utvendig

lengde
bredde
høyde

6.058 mm
2.438 mm
2.591 mm

Innvendig
Med 70 mm isolasjon i parentes
Alle mål er ca.

lengde
bredde
høyde

5.898 (5733) mm
2.352 (2187) mm
2.393 (2320) mm

Dør åpning

bredde
høyde
bredde
høyde

Gangdør lysåpning

2.340
2.280
700
2000

Maks vekt
Lastevekt
Egenvekt

30.480 kg
28.310 kg
2.170 kg
33,2 m3/1,170 cu.ft

Volum
Gaffellommer

bredde
høyde
senter distanse

Håndtering ramme
Stabling

containertech as

mm
mm
mm
mm
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360 mm
115 mm
2,050 mm

Topp og bunn hjørne kasser iht ISO 20’ standard
192.000 kg.

Lagercontainer

Vi prosjekterer alle typer av lagerinnredninger med og uten
isolasjon tilpasset den enkelte brukers behov.
Skisse viser alternativ løsning som kan benyttes som mobilt
lager på anlegg, og kan sendes til utlandet med bil, båt,
jernbane, også med last.
Modulene leveres komplett med innredning montert og
tilkoplet med lys og varme. Innredes med reoler med låsbare
dører og åpne reoler med høy kvalitet.
Spesialproduserte reoler med standard bredde 1000 og dybde
435 samt 600 kan leveres. Alle kabelgateskinner leveres i
galvanisert utførelse alternativt i rustfritt.
Takene i uisolerte enheter kan isoleres og bekles med
behandlet galv plate for og hindre kondens.
Lagrene innredes i standard: 10-20-40’ ISO sertifiserte bygget i
rusttregt stål og oppgraderes med kundens farger og
eventuelle logoer. Personaldør kan monteres i galvanisert
utførelse, som gir lang levetid.
Vi kan tilby spesialinnrede containere til:
Sagmoduler
Verkstedmoduler
Oljelager, fat og tanker
HMS moduler
Sprengstofflager
Redningsrom
Strømaggregater

Spesialmoduler
8-10-20’
8-10-20-40’
8-10-20’
10 og 20’
Spesialmål
10-20-40’

Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning.
Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Vi direkte importerer ISO containere fra faste leverandører fra Kina og Europa med kundens
farger og logo til konkurransedyktige priser.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Gulv styrke

5.460 kg aksel trykk

Maling/farge

Standard malesystem, standard farge grå, blå
andre farger etter avtale

Hoved materialer i container
Opsjoner (eksempler)

Stål: Corten A
Gulv: 28 mm plywood
Isolasjon: 70 mm Glava A37
Innvendig kledning: 12 mm finer
Lys armatur i tak med bryter på vegg
Varmevifte 2000 W
Avfukter
Strøminntak
Varmepumpe
Lager reoler etc.

Fordeler
• Ekstra sterk, hel sveiset, integrert, låsebom på dører.
• Galvaniserte låsestenger.
• ”Cut outs”, reduserer lagring skader

Standarder
Container er produsert etter følgende standarder:
ISO/TC-104
668
6346
1161
1496/1
830

Series 1 freight containers-Classification, external dimensions and ratings
Coding, identification and marking for freight containers
Specification of corner fittings for series 1 freight containers
Specification and testing of series 1 freight containers
Part 1 : General cargo containers for general purposes
Freight containers-Terminology

The International Union of Railway (UIC) code 592-2 OR.
The Customs Convention on the International Transport of Goods (TIR).
The International Convention for Safe Containers (CSC).
containertech as
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20’ Container full sideåpning
Corten stål & tregulv

Containerne er produsert av verdens ledende containerprodusenter og har den
høyeste kvaliteten på materialer og utførelse.
Alle ståldetaljer utenom de støpte og galvaniserte er laget i Corten A,
korrosjonstregt stål, noe som gir høy styrke og lang levetid.
Denne type container er tilpasset de fleste logistikk systemer over hele verden
og er meget fleksibel.
Containerens enkle og solide konstruksjon gjør den spesielt egnet for
ombygginger til mange formål bla. til Forsvaret, fredsbevarende styrker og
industribedrifter.
Utvendig

lengde
bredde
høyde

6.058 mm
2.438 mm
2.591 mm

Innvendig

lengde
bredde
høyde

5.898 mm
2.288 mm
2.328 mm

Dør åpning

bredde
høyde

2.340 mm
2.278 mm

Sidedør åpning

bredde
høyde

5.642 mm
2.278 mm

Totalvekt
Lastekapasitet

containertech as
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24.000 kg
20.580 kg

Egenvekt

3.420 kg
30,4 m3

Volum
Gaffellommer

bredde
høyde
senter distanse

Løftemuligheter

360 mm
118 mm
2,050 mm

Hjørnekasser i topp og bunn i ISO 20’ posisjon

Stabling

192.000 kg.

Gulv styrke

5.460 kg aksel last

Hovedmaterialer

Corten A, gulv 28 mm plywood

Fordeler
 Full sideåpning 1 eller 2 sider (opsjon)
 Galvaniserte låsestenger.
 ”Cut outs”, reduserer stablings skader

Standarder
Containeren er iht følgende standarder og deres
siste versjoner:
ISO/TC-104
668
6346
1161
1496/1
830

Serie 1 fraktcontainere klassifisering, utvendig dimensjoner og kapasiteter
Koding, identifikasjon og merking av fraktcontainere
Spesifikasjon av hjørnekasser for serie 1 fraktcontainere
Spesifikasjon og testing av serie 1 fraktcontainere
Del 1: Generelle fraktcontainere for generell bruk
Fraktcontainere terminologi

Den internasjonale forening for jernbanetransport (UIC) kode 592-2 OR.
Toll overenskomsten for internasjonale transporter (TIR).
Den internasjonale overenskomst for sikre containere (CSC).
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20’ Container full topphengslet sideåpning
Corten stål & Aluminium riflet gulv

Containeren er produsert med topphengslet todelt side for å kunne gi fri tilgang
til hele containerens side.
Sidedøren gjør nytte som tak når oppslått. Opsjon er tilpasset innredning og
evnt teltsider for å kunne dekke til å lage en større mobil enhet.
Tiltenkte bruksområder:
Mobilt- verksted, sene, kiosk, utsalgssted eller tilsvarende.
Sidedøren er todelt og jekkes opp hydraulisk, den er beskyttet med holdeventil.

containertech as
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Alle ståldetaljer utenom de støpte og galvaniserte er laget i Corten A,
korrosjonstregt stål, noe som gir høy styrke og lang levetid.
Containerens enkle og solide konstruksjon gjør den spesielt egnet for
ombygginger til mange formål bla. til Forsvaret, fredsbevarende styrker og
industribedrifter.
Utvendig

lengde
bredde
høyde

6.058 mm
2.438 mm
2.591 mm

Innvendig

lengde
bredde
høyde

5.898 mm
2.288 mm
2.328 mm

Dør åpning

bredde
høyde

2.340 mm
2.278 mm

Sidedør åpning

bredde
høyde

ca 5.642 mm
2.278 mm
30,4 m3

Volum
Gaffellommer

bredde
høyde
senter distanse

Løftemuligheter

360 mm
118 mm
2,050 mm

Hjørnekasser i topp og bunn i ISO 20’ posisjon

Modulen kan leveres komplett med innredning montert og tilkoplet med lys og
varme, samt gjennomganger i gulv/vegg for utstyr.
Ventilasjon mekanisk med filter og med/uten styring tilpasses anlegget alt. med
varmepumpe.
Alle elektriske tilkoblinger er i lukkede skap inne containeren.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider
osv.

Vi kan tilby spesialinnrede containere til:
Trafo anlegg med bryteranlegg
Tavle, datarom og UPS anlegg
Kontroll og styrerom
Dieselaggregat/ nødstrømsanlegg
Verkstedlager, miljølager og som HMS container
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten
innredning. Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste
formål.
Vi direkte importerer ISO containere fra faste leverandører fra Kina og Europa
med kundens farger og logo til konkurransedyktige priser.
containertech as
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Lager med avfuktning

Type A

Type B

Type B

Vi prosjekterer alle typer av lagerinnredninger med og uten
isolasjon tilpasset den enkelte brukers behov til lagring.
Skisse viser en alternativ løsning som kan benyttes som mobilt
lager på anlegg og prosjekter til inn og utland.
Enhetene kan sendes med innlastet utstyr med bil, båt
og jernbane.
Modulene kan leveres komplett med innredning tilpasset
behovet for lagerplass. Påmontert avfukter utstyr sikrer lagret
materiell mot fuktskader. Lagrene er tette og slipper ikke inn
støv når porter er lukket.
Vi leverer to typer: (A og B) A består av en komplett innredning samt et mobilt
avfukteraggregat som enkelt tilkoples modulen og fuktigheten styres via en hygrostat.
Når lagret skal utvides trengs kun type B som koples til med rør og er en rimeligere løsning.
Type B kan koples opp i serie tilpasset dimensjonen på avfukteraggregatet. (se skisse ovenfor).
Lagrene innredes i standard: 10-20-40’ ISO sertifiserte containere bygget i rusttregt stål og
oppgraderes med kundens farger og eventuelle logoer. Personaldør kan monteres i galvanisert
utførelse, som gir lang levetid.
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning.
Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Vi direkte importerer ISO containere fra faste leverandører fra Kina og Europa med kundens
farger og logo til konkurransedyktige priser.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Asfaltlaboratorium

Vi prosjekterer alle typer av isolerte laboratorium containere tilpasset
den enkelte brukers behov.
Skissen viser en alternativ løsning som benyttes av flere brukere i
markedet. Modulene leveres komplett med innredning montert og
tilkoplet med lys og varme. Ventilasjon mekanisk med og uten styring
tilpasses behovene for å sikre operatøren et godt arbeidsmiljø.
Kaldt og varmtvann monteres med og uten tilførselspumpe.
Modulen inndeles i to rom, laboratoriedel og testrom som skilles med
en skyvedør.
Utvendig elektrisk tilkopling 230V/32A og 400V/16A med deksel som
beskytter mot regn og smuss. Innvendig montert fordelingstavle med
styring og brytere.
Utvendig montert inntak for vann samt dren fra vask og avfall fra
prøverom.
Våre utvendige personaldører er galvanisert og har lang levetid.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon,
rørarbeider osv.
Vi kan tilby spesialinnrede containere til:
Asfaltlaboratorium 20-40’
Betonglaboratorium 10-20’
Asfaltcontainer 15m3, se eget datablad
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning.
Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Vi direkte importerer ISO containere fra faste leverandører fra Kina og Europa med kundens
farger og logo til konkurransedyktige priser.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Verkstedcontainer

Vi prosjekterer alle typer av isolerte verksted containere
tilpasset den enkelte brukers behov.
Skissen viser en alternativ løsning som benyttes av flere brukere
i markedet. Modulene leveres komplett med innredning montert
og tilkoplet med lys og varme.
Ventilasjon mekanisk med og uten styring.
Utvendige personaldør kan monteres og er i galvanisert
utførelse med lang levetid.
Utvendig elektrisk tilkopling 230V/32A og 400V/16A med deksel
som beskytter mot regn og smuss. Innvendig montert
fordelingstavle med styring og brytere.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde,
ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi kan tilby spesialinnrede containere til:
Verksted 10 og 20’
Verksted for hydraulikk reparasjon 10-20’
Rørlegger verksted 10-20’
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og
uten innredning. Vi har 50års erfaring med innredning av
containere til de fleste formål.
Vi direkte importerer ISO containere fra faste leverandører fra
Kina og Europa med kundens farger og logo til konkurransedyktige priser.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Styringscontainer Tunnelventilasjon

Vi prosjekterer alle typer av elektromoduler med og uten isolasjon tilpasset den enkelte
brukers behov for montasje av komplette tavle trafoanlegg i tuneller.
Bildene viser alternative løsninger som benyttes til tunnelanlegg.
Modulene leveres komplett med innredning montert og tilkoplet med lys og varme, samt
fundamenter med gjennomganger i gulv/vegg for utstyret.
Datagulv legges etter avtale.
Ventilasjon mekanisk med filter og med/uten styring tilpasses
anlegget alt. varmepumpe.
Alle kabelgater skinner leveres i galvanisert utførelse
alternativt rustfritt.
Nødvendige gjennomganger monteres i gulv og vegg tilpasset
anleggets behov.
Containere 20’ ISO sertifiserte bygget i Corten stål med riflet
aluminiums gulv benyttes, og oppgraderes med maling
tilpasset miljøet.
Modulene innredes etter avtale og kan leveres komplett til
anlegget med lys, varme, kabelgater, el. matter og montert utstyr etter avtale samt
montasjeramme for tunellvifte. Bildene viser enheten installert med 1 stk ABB
frekvensomformer for viftestyring. Containeren er tilpasset fro opptil 3 stk omformere. Viftene
kan styres/reguleres via kontroll utvendig på containeren.
Alle elektriske tilkoblinger er i lukkede skap inne containeren.

Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.

Vi kan tilby spesialinnrede containere til:



Trafo anlegg med bryteranlegg



Tavle, datarom og UPS anlegg



Kontroll og styrerom



Dieselaggregat/ nødstrømsanlegg



Verkstedlager, miljølager og som HMS container

Vi lagerfører og kan tilby de
fleste typer av containere med
og uten innredning. Vi har
50års erfaring med innredning
av containere til de fleste
formål.
Vi direkte importerer ISO
containere fra faste
leverandører fra Kina og
Europa med kundens farger og
logo til konkurransedyktige
priser.
Ta kontakt med vårt kontor for
tilbud og forslag til tekniske
løsninger tilpasset deres
ønsker og behov.

Bilde fra AFs anlegg

Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Styringscontainer Tunnelventilasjon Kombi

Vi prosjekterer alle typer av elektromoduler med og uten isolasjon tilpasset den enkelte
brukers behov for montasje av komplette tavle trafoanlegg i tuneller.
Containertech leverer alternative løsninger som benyttes til tunnelanlegg.
Containere 20’ ISO sertifiserte bygget i Corten stål med riflet aluminiums gulv benyttes, og
oppgraderes med maling tilpasset miljøet.
Modulene leveres komplett med innredning montert og tilkoplet med lys og varme, samt
fundamenter med gjennomganger i gulv/vegg for utstyret.
Bilder viser en kombinert enhet installert med 2 stk ABB
ACS 800 frekvensomformer for viftestyring. Viftene kan
styres/reguleres via kontroll utvendig på containeren.
Ventilasjon mekanisk med filter og med/uten styring
tilpasses anlegget alt. varmepumpe.
Alle kabelgater skinner leveres i galvanisert utførelse
alternativt rustfritt.
Nødvendige gjennomganger monteres i gulv og vegg
tilpasset anleggets behov.
Modulene innredes etter avtale og kan leveres komplett til
anlegget med lys, varme, kabelgater, el. matter og montert
utstyr etter avtale samt montasjeramme for tunellvifte.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde,
ventilasjon, rørarbeider osv.

Eget rom for frekvensomformere med
tilkobligskap og Roxtec gjennomføringer

Kombimodulen er innredet med eget verksted/lager rom med f.eks arbeidsbord med stikke og
skuff, verktøytavle, hyller etc. Utedelen for AC anlegget er felt inn i denne delen for å gi mer
plass i rommet for frekvensomformere.

Utvendig skap for styring av
frekvensomformere

Personaldør til rom for frekvensomformere, ventilasjon og
opsjon for evnt viftefester

Be om eget tilbud på spesial viftefester med avtakbare hurtigkoblinger som festes til de øvre
hjørnekassene på containeren. Festene har sertifiserte løfteører.
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning. Vi har 50års
erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Viftefeste for Tunnelventilasjon

Viftefester med avtakbare hurtigkoblinger som festes til de øvre hjørnekassene på containeren.
Festene har sertifiserte løfteøyer.
Bilder viser en feste for 20’ container og er beregnet for vifter opptil 6.000 kg.

Vi prosjekterer alle typer av elektromoduler med og
uten isolasjon tilpasset den enkelte brukers behov for
montasje av komplette tavle trafoanlegg eller
redningscontainere for tuneller.

Vi dekker alle faglige disipliner som
sveis, elektro, kulde, ventilasjon,
rørarbeider osv.

Vi lagerfører og kan tilby de fleste
typer av containere med og uten
innredning. Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Høyspenttrafo 22/11 kV
Gassisolert lastbryteranlegg

10'Trafomodul 22/11kV

Personaldør

Høyspentanlegget er innbygget i en standard 10’ ISO container med korrugerte plater
utført i Corten stål.(rusttregt stål)
Modulen er inndelt i to rom med trafo og hovedbryter med fordelingstavle.
Modulen har god tilkomst for service på trafo/hovedbryter samt tavle.
Tilkomst via porter og dører fra begge ender.
Hurtig tilkoplinger for 11 kV kabler i vegg eller gulv
kan monteres etter avtale.
Eget innfelt apparatinntak montert i utvendig vegg
for innvendig lys, varme og arbeids kontakt Alt
innvendig utstyr monteres i galvanisert utførelse,
kan leveres i rustfritt hvis ønskelig. Hurtig tilkobling i
side for 11 kV side med flere avganger.
Gangdører leveres i galvanisert utførelse.
Malingskvaliteten tilpasses den enkelte brukers
behov og ønsker i valgfri RAL farge.
Nødvendige gjennomganger monteres i gulv og vegg
tilpasset anleggets behov.
Våre




Utvendig tilkopling 11kV

ventilasjonsrister
er galvanisert
er saltvannsbestandig
har innstikksikre ventilasjonsribber krever ikke
vedlikehold
 kan leveres med filtermatte for bedre støvbeskyttelse av innvendig utstyr

Vi prosjekterer alle typer av elektromoduler med og uten isolasjon tilpasset den
enkelte brukers behov.
Modulene kan, ved plassering, ved innkjøring ved tunellinnganger påmonteres tak og
vegger (trepaneler) som beises og males tipasset byggherrens krav.
Modulene innredes etter avtale og kan leveres komplette til anlegget med innredning,
lys, varme og kabelgater montert.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi kan tilby spesialinnrede containere til:






Trafo anlegg med bryteranlegg
Tavle, datarom og UPS anlegg
Kontroll og styrerom
Dieselaggregatrom
Verkstedlager, miljølager og som HMS
container

Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av
containere med og uten innredning. Vi har 50års
erfaring med innredning av containere til de fleste
formål.
Vi direkte importerer ISO containere fra faste
leverandører fra Kina og Europa med kundens
farger og logo til konkurransedyktige priser.

Gassisolert høyspent
lastbryteranlegg med
fordeling. (Type: Siemens)

Ny type klemme for QC

Type gummi kabelinnganger

Ny fleksibel inngang med justering

Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres
ønsker og behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Trafo med hovedbryter 10’ container

Vi prosjekterer alle typer av elektromoduler med og uten isolasjon tilpasset den enkelte
brukers behov. Skissen viser alternative løsninger som kan benyttes i tunellanlegg.
Modulene leveres komplett med innredning montert og tilkoplet med lys og varme.
Ventilasjon mekanisk med og uten styring tilpasses til bruker.
Alle kabelgater skinner leveres i galvanisert utførelse alternativt rustfritt.
Modulene inndeles i to rom, tavledel og trafo med hovedbryter.
Nødvendige gjennomganger monteres i gulv og vegg tilpasset anleggets behov.
Containere 10’ ISO sertifiserte bygget i Corten stål (rust tregt) benyttes og oppgraderes med
maling.
Modulene kan, ved plassering, ved innkjøring ved tunellinnganger påmonteres tak og vegger
(trepaneler) som beises og males tipasset byggherrens krav.
Modulene innredes etter avtale og kan leveres komplette til anlegget med innredning, lys,
varme og kabelgater montert.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi kan tilby spesialinnrede containere til:
Trafo anlegg med bryteranlegg
Tavle, datarom og UPS anlegg
Kontroll og styrerom
Dieselaggregatrom
Verkstedlager, miljølager og som HMS container
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning. Vi har 50års
erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Vi direkte importerer ISO containere fra faste leverandører fra Kina og Europa med kundens
farger og logo til konkurransedyktige priser.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Trafo/el-tavle 20’ container

Vi prosjekterer alle typer av elektromoduler med og uten isolasjon
tilpasset den enkelte brukers behov.
Skissen viser alternative løsninger som kan benyttes i tunellanlegg.
Modulene leveres komplett med innredning montert og tilkoplet med lys
og varme.
Ventilasjon mekanisk med og uten styring tilpasses til bruker.
Alle kabelgater skinner leveres i galvanisert utførelse alternativt rustfritt.
Modulene inndeles i to rom, tavledel og trafo med hovedbryter.
Nødvendige gjennomganger monteres i gulv og vegg tilpasset anleggets
behov.
Containere 20’ ISO sertifiserte bygget i Corten stål (rust tregt) benyttes
og oppgraderes med maling.
Modulene innredes etter avtale og kan leveres komplett til anlegget med
lys, varme kabelgater og montert utstyr etter avtale.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi kan tilby spesialinnrede containere til:
Trafo anlegg med bryteranlegg
Tavle, datarom og UPS anlegg
Kontroll og styrerom
Dieselaggregatrom
Verkstedlager, miljølager og som HMS
container
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning. Vi har 50års
erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Vi direkte importerer ISO containere fra faste leverandører fra Kina og Europa med kundens
farger og logo til konkurranse-dyktige priser.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Aggregat container for vei/tunell anlegg

Vi prosjekterer og bygger aggregater i containere tilpasset
drift av større anlegg ifm veiutbygging, tunelldrift etc. med
og uten støydemping.
Modulene leveres komplett med innredning montert og
tilkoplet alt utstyr som avtales.
Ventilasjon monteres med påmonterte utvendige rister og
inv. spjeld med og uten styring. Støylommer innmonteres
etter avtale.
Egen dagtank innmonteres med automatisk fylling fra en
større utvendig tank. Nødvendig eksospotter påmonteres
med ønsket støydemping.
Egen strømfordelingstavle innmonteres med utvendig
tilkoplinger via el. gjennomgang eller direkte på
stikkontakter.
Utvendige personaldør for lett tilkomst i galvanisert utførelse
med lang levetid kan monteres.
Alle utvendige tilkoplinger beskyttes mot regn og smuss i
nisjer med luker.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde,
ventilasjon, rørarbeider osv.

Vi kan tilby ISO containere og spesialinnrede moduler til:



Aggregater bygget inn i 8’, 10’, 20’, og 40’ moduler
Spesialmoduler kan tilbys for innbygning av
aggregater opptil 2000kVA.

Skissen viser en alternativ løsning som benyttes
av flere brukere i markedet.

Vi kan tilby de fleste typer av containere med
og uten innredning. Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål. Vi
direkte importerer ISO containere fra faste leverandører fra Kina og Europa med kundens
farger og logo til konkurransedyktige priser.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Nødstømsaggregat 700kVA
20’ Container med ekstra høyde

Mobile aggregater til bla E-verks bransjen eller som strømforsyning der nett ikke er
tilgjengelig, som reserve når strømforsyningen faller ut.
Containerløsningene har gjennomtenkte løsninger med mange praktiske fordeler for brukerne.
Vi prosjekterer og bygger inn aggregater i containere
tilpasset den enkelte brukers behov med støydemping.
Bildene viser en alternativ løsning med stor innebygget
dagtank 2200 liter.
Modulene leveres komplett med innredning montert og
tilkoplet alt utstyr som avtales.
 Ventilasjon med lydisolering monteres med
påmonterte utvendige rister og inv. spjeld med og
uten styring.
 Støylommer innmonteres etter avtale.
 Egen dagtank innmonteres med evnt automatisk
fylling fra en større utvendig tank.
 Nødvendig eksospotter påmonteres med ønsket
støydemping.
 Egen strømfordelingstavle innmonteres med
utvendig tilkoplinger via el. gjennomgang eller
direkte på stikkontakter.



Utvendige personaldører for lett tilkomst i galvanisert utførelse med lang levetid på
begge sider av containeren.

Alle utvendige tilkoplinger beskyttes mot regn og smuss i nisjer med luker.

Innebygd automatisk brannslukker i aggregat rom og i el.skap
Styres via PLS og løser ut på 3 forskjellige sikkerhetsnivåer. Slukker med aerosol ved å hemme
de kjemiske kjedereaksjonene som finner sted ved forbrenning på molekylærnivå.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi kan tilby ISO containere og spesialinnrede moduler til:



Aggregater bygget inn i 8’, 10’, 20’, og 40’ moduler
Spesialmoduler kan tilbys for innbygning av
aggregater opptil 2000kVA.

Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning. Vi har 50års
erfaring med innredning av containere til de fleste formål. Vi direkte importerer ISO containere
fra faste leverandører fra Kina og Europa med kundens farger og logo til konkurransedyktige
priser.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Nødstømsaggregat 700kVA
Container med krokløft

Mobile aggregater til bla E-verks bransjen eller som strømforsyning der nett ikke er
tilgjengelig, som reserve når strømforsyningen faller ut.
Containerløsningene har gjennomtenkte løsninger med mange praktiske fordeler for brukerne.
Vi prosjekterer og bygger inn aggregater i
containere tilpasset den enkelte brukers behov
med og uten støydemping.
Bildene viser en alternativ løsning som benyttes
av brukere i markedet.
Modulene leveres komplett med innredning
montert og tilkoplet alt utstyr som avtales.
 Ventilasjon med lydisolering monteres
med påmonterte utvendige rister og inv.
spjeld med og uten styring.
 Støylommer innmonteres etter avtale.
 Egen dagtank innmonteres med evnt automatisk fylling fra en større utvendig tank.
 Nødvendig eksospotter påmonteres med ønsket støydemping.
 Egen strømfordelingstavle innmonteres med utvendig tilkoplinger via el. gjennomgang
eller direkte på stikkontakter.
 Utvendige personaldør for lett tilkomst i galvanisert utførelse med lang levetid kan
monteres.
Alle utvendige tilkoplinger beskyttes mot regn og smuss i nisjer med luker.

Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi kan tilby ISO containere og spesialinnrede moduler til:



Aggregater bygget inn i 8’, 10’, 20’, og 40’
moduler
Spesialmoduler kan tilbys for innbygning av
aggregater opptil 2000kVA.

Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og
uten innredning. Vi har 50års erfaring med innredning av
containere til de fleste formål. Vi direkte importerer ISO
containere fra faste leverandører fra Kina og Europa med
kundens farger og logo til konkurransedyktige priser.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske
løsninger tilpasset deres ønsker og behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299,
telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Nødstømsaggregat 700kVA - 400/690/1000V
Container med krokløft lang type

Mobile aggregater til bla E-verks bransjen eller som strømforsyning der nett ikke er
tilgjengelig, som reserve når strømforsyningen faller ut.
Containerløsningene har gjennomtenkte løsninger med mange praktiske fordeler for brukerne.
Vi prosjekterer og bygger inn aggregater i containere tilpasset den enkelte brukers behov med
og uten støydemping.
Bildene viser en alternativ løsning med uttak for 400V / 690V / 1000V. oppkoblet via
innebygget trafo . Tilkomst via låsbare skap i
siden på containeren
Modulene leveres komplett med innredning
montert og tilkoplet alt utstyr som avtales.
 Ventilasjon med lydisolering monteres
med påmonterte utvendige rister og inv.
spjeld med og uten styring.
 Støylommer innmonteres etter avtale.
 Egen dagtank innmonteres med evnt
automatisk fylling fra en større utvendig
tank.
 Nødvendig eksospotter påmonteres med ønsket støydemping.
 Egen strømfordelingstavle innmonteres med utvendig tilkoplinger via el. gjennomgang
eller direkte på stikkontakter.



Utvendige personaldør for lett tilkomst i galvanisert utførelse med lang levetid på
begge sider av containeren.

Alle utvendige tilkoplinger beskyttes mot regn og smuss i nisjer med luker.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.

Vi kan tilby ISO containere og spesialinnrede moduler til:



Aggregater bygget inn i 8’, 10’, 20’, og 40’ moduler
Spesialmoduler kan tilbys for innbygning av
aggregater opptil 2000kVA.

Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning. Vi har 50års
erfaring med innredning av containere til de fleste formål. Vi direkte importerer ISO containere
fra faste leverandører fra Kina og Europa med kundens farger og logo til konkurransedyktige
priser.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Aggregat container

Vi prosjekterer og bygger inn aggregater i containere tilpasset den
enkelte brukers behov med og uten støydemping.
Skissen viser en alternativ løsning som benyttes av flere brukere i
markedet. Modulene leveres komplett med innredning montert og
tilkoplet alt utstyr som avtales. Ventilasjon monteres med påmonterte
utvendige rister og inv. spjeld med og uten styring. Støylommer
innmonteres etter avtale. Egen dagtank innmonteres med automatisk
fylling fra en større utvendig tank. Nødvendig eksospotter
påmonteres med ønsket støydemping.
Egen strømfordelingstavle innmonteres med utvendig tilkoplinger via
el. gjennomgang eller direkte på stikkontakter.
Utvendige personaldør for lett tilkomst i galvanisert utførelse med
lang levetid kan monteres.
Alle utvendige tilkoplinger beskyttes mot regn og smuss i nisjer med
luker.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi kan tilby ISO containere og spesialinnrede moduler til:
Aggregater bygget inn i 8’, 10’, 20’, og 40’ moduler
Spesialmoduler kan tilbys for innbygning av
aggregater opptil 2000kVA.
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten
innredning. Vi har 50års erfaring med innredning av containere til
de fleste formål. Vi direkte importerer ISO containere fra faste
leverandører fra Kina og Europa med kundens farger og logo til
konkurransedyktige priser.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske
løsninger tilpasset deres ønsker og behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Kompressor container

Vi prosjekterer og bygger inn kompressorer i containere tilpasset den
enkelte brukers behov med og uten støydemping.
Bildet viser en alternativ løsning som benyttes av flere brukere i
markedet. Modulene leveres komplett med innredning montert og
tilkoplet alt utstyr som avtales. Ventilasjon monteres med
påmonterte utvendige rister og inv. spjeld med og uten styring.
Støylommer innmonteres etter avtale.
Egen strømfordelingstavle innmonteres med utvendig tilkoplinger via
el. gjennomgang eller direkte på stikkontakter.
Utvendige personaldør for lett tilkomst i galvanisert utførelse med
lang levetid kan monteres.
Alle utvendige tilkoplinger beskyttes mot regn og smuss i nisjer med
luker.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi kan tilby ISO containere og spesialinnrede moduler for innebygging av kompressorer og
aggregater inn i 8’, 10’, 20’, og 40’ størrelser
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Oljelagercontainer

Vi prosjekterer alle typer av uisolerte og isolerte oljelager containere
tilpasset den enkelte brukers behov.
Skissen viser en alternativ løsning som benyttes av flere brukere i
markedet.
Modulene leveres komplett med innredning montert og tilkoplet
med luft, lys og varme. Luftdrevne fat pumper tilkobles tromler med
påfyllingspistol med mengdemåler. Kompressor for luft kan
monteres hvis ønskelig for drift av anlegget. Oljetro i forkant av
inngangsport sikrer oppsamling av oljespill i container og fra
påfyllingspistoler.
Utvendig elektrisk tilkopling 230V/32A og 400V/32A med deksel
som beskytter mot regn og smuss. Innvendig montert
fordelingstavle med styring og brytere.
Personaldør er i galvanisert utførelse.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde,
ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi kan tilby spesialinnrede containere til:
Oljelager 10, 20 og 40’
Smøremiddel container
Pumpe stasjoner for olje og diesel
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med
og uten innredning.
Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Vi direkte importerer ISO containere fra faste leverandører fra Kina og Europa med kundens
farger og logo til konkurransedyktige priser.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

CT Mobilt vannrenseanlegg type mini

Utførelse
Container system for rensing av vann. Renseanlegget
består av 2 stk forsterket lift containere 8m3
Kapasitet: ca 5 l/s (ca 18 m3/t)

Lengde x bredde x høyde: 8000 x 1900 x 1700 mm

Vannet renner over bredt overløp, tilkobles for eks.
DN 100 slanger på inn og utgang, tilpasset pumpens
kapasitet.
Vi tilbyr også ”full size” vannrenseanlegg med 2 eller 3
containere, større lagringskapasitet og med mulighet for
filtrering iht myndigheters SS og turbiditet krav hvor vi også
leverer online avlesing og automatisk rapportering til
bruker.

Containere kan stables sammen for lett
håndtering og transport, Gunnebo
sertifiserte løfteøyer for maks last 5 tonn.

Vi har også containere for tilførsel og lagring ifm tunneldrift, be gjerne om tilbud på:


Vanntrykkforsterkningscontainer.



Containere for produksjon av ferskvann fra saltvann.

Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

CT Mobilt auto-vannrenseanlegg type 100

Utførelse
SUK Container system for rensing av vann. Renseanlegget består av forsterket krok container
40m3 Sandfang/Oljeutskiller med spesialdesignet coalescer filter
Systemet er bygget opp rundt NS-EN 858-1 som angir standardprosedyre for konstruksjon og
testing av oljeutskillere og NS-EN 858-2 dimensjonering.
Oljeutskilleren er konstruert for olje i fri fase. Det er mulighet for prøvetaking via kran på
utgående vannrør.
Kapasitet
Kapasitet
Oljefilter

: 10 l/s (ca 36m3 /t)
: Testet og godkjent etter EN-858, renhetsklasse 1, (< 5 mg/l restolje).

Tilleggsutstyr
Frekvensstyring
Regulering av pH Regulering av pH +
Tilsetting av
Alarmer

:
:
:
:
:

av utepumpe og kontrollere
fra høy PH til 6-8
fra lav PH til 6-8 eller
kjemikalier som flokkuleringsmiddel
Fullt sandfang og/eller fullt oljenivå

Kort beskrivelse:
Anlegget er modulbasert hvor basis modulen består av en 40m3 spesial krokløft containere
sterk type og med tak som kan heves opp og til en side ved hjelp av hydraulikkpumpe.

Vannet pumpes til sand/slam innløpet der det urene vannet bremses opp slik at strømmen i
størst mulig grad blir fordelt over hele tankens tverrsnitt.
Sand/slam fang for grovere sedimenter i container og gravimetrisk oljeutskiller med godkjent
coalescer filter.

Fra Sandfanget vil vannet og evnt oljefilm renne til oljeutskilleren Det oljeholdige vannet
grovskilles som en følge av tetthetsforskjellen mellom olje og vann, oljedråpene vil stige mot
overflaten. Det grov rensede vannet presses gjennom en kassettbasert coalescer filterenhet
og hvor de små oljedråper smelter sammen til større avskillbare dråper som øker
stigehastigheten og avgis på toppen. Vårt coalescer filter har stor kapasitet og varer lengre før
vask og er enklere å vedlikeholde enn standard enheter.
Vannet renner ut via overløp som kan tilkobles slanger etc tilpasset utepumpens kapasitet.

Moduler
1. 40m3 spesial krokløft container med godkjent oljefilter (type coalescer)
2. Innebygnings skap høyre side pulverlakkert IP65
a. ABB frekvensomformer 5,5 kW programerbar inkl. 5 polet apparatinntak 400V
16A og ditto kontakt for utepumpe.
b. Tsurumi lensepumpe KTZ-33.7 med 25 meter kabel og 5 polet stikk
i. Trykkføler for styring av lensepumpe i basseng
c. Alarm for oljeutskiller
d. Alarm for høyt slamnivå
e. PLS for styring av kjemikalie tilsetting og pumpe.
f. Fjerntilkobling og styring via GSM
3. Innebygnings skap venstre side pulverlakkert IP65

a. Digitalstyrt puls doseringspumpe for å nedjustere PH ved behov.
b. Digitalstyrt puls doseringspumpe for å oppjustere PH ved behov eller som
tilsetting av flokkuleringsmiddel.
(kjemikaliebeholdere for eksempel på 1000 liter tank ved siden av containeren).
c. Avlesingsdisplay for PH
3. a-, b og c krever at 2.e (PLS) også er installert

Vi tilbyr også ”full size” vannrenseanlegg med 2 eller 3 containere, større lagringskapasitet og med
mulighet for filtrering iht myndigheters SS og turbiditet krav hvor vi også leverer online avlesing og
automatisk rapportering til bruker.
Vi har også containere for tilførsel og lagring ifm tunneldrift, be gjerne om tilbud på:


Vanntrykkforsterkningscontainer.



Containere for produksjon av ferskvann fra saltvann.



Container lagringstanker for renset vann ca 23 – 25 m3



Generatorcontainere for produksjon av strøm.



Viftestyringscontainere.

Vi spesialitet er bygging av avanserte container og -modulløsninger og vi dekker alle faglige disipliner
som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning.
Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

CT Mobilt auto-vannrenseanlegg type 300
for tunellarbeider

Utførelse
SUK Container system for rensing av vann. Renseanlegget består av
 1 stk 40m3 Sandfang spesial
 1 stk 40m3 Oljeutskiller med spesialdesignet coalescer filter
 1 stk 20’ ombygget isolert ISO container
Systemet er bygget opp rundt NS-EN 858-1 som angir standardprosedyre for konstruksjon og
testing av oljeutskillere og NS-EN 858-2 dimensjonering.
Oljeutskilleren er konstruert for olje i fri fase.
Kapasitet
Renseanlegget er basert på følgende:
Kapasitet
: 12 l/s (ca 40m3 /t)
Regulering av pH
: fra høy PH til 6-8
Oljefilter
: Testet og godkjent etter EN-858, renhetsklasse 1, (< 5 mg/l restolje).
SS
: Anlegget er utstyrt med rustfritt hus for posefilter.
Utbyttbare filterposer fra 1 til 1000 mikron, kan justeres iht
myndighetskrav. Kan bygges ut til dobbelt for kontinuerlig kjøring over
lengre perioder eller hvor det er mye substans i vannet.
Det er mulighet for prøvetaking via kran innvendig i containerens kontrollrom.

Kort beskrivelse:
Anlegget er prosjektert i 3 containere, 2 av disse er 40m3 spesial krokløft containere sterk
type og med tak som kan heves opp og til en side ved hjelp av hydraulikkpumpe.
Sand/slam fang for grovere sedimenter i container 1 og gravimetrisk oljeutskiller med
coalescer filter i container 2.

Container 3 er en 20’ ISO container som er isolert med lys og varme og som er
styringssenteret for systemet.
Kontrollen styres via 10” farge
touchskjerm i containeren (se utsnitt
av hovedbilde). Eget bilde for
kontrollcontainer og feilrapportering.
Det er lagt opp til automatisk
vinterkjøring av anlegget med
frekvensstyrt spyling av slanger etc
for å redusere muligheten for fryste
slanger og basseng.

Tilbehør
Automatisk logging

System kontrollbilde PLS

Iht nye og endrede krav og forskrifter fra myndigheter skal vannprøver for eksempel
dokumenteres en gang pr uke. Tradisjonelt er dette er en stor utgiftspost og krever mye
interne ressurser ifm prøvetaking, levering og rapportering. Med vår automatiske
rapporteringsfunksjon kan denne posten reduseres med ca kr. 200’ årlig
Vi kan montere automatisk avleserutstyr for ammoniakk, partikkelmengde (SS), turbiditet samt
hent inn PH kontrolleren for online avlesing. Dataene kan sendes for eksempel som en Excel
eller pdf fil fra containeren som vedlegg i e-post. Rapporten brukes som dokumentasjon
overfor kontraktspartner/oppdragsgiver.
PH +

Oppjustering av PH hvis startverdier er for lave, kontroller og kjemikaler.
NO3 + NH4

Justering av Nitrat og Ammoniakk, kontroller og kjemikaler.
Vi tilbyr også containere for tilførsel og lagring ifm tunneldrift, be gjerne om tilbud på:


Vanntrykkforsterkningscontainer.



Containere for produksjon av ferskvann fra saltvann.



Container lagringstanker for renset vann ca 23 – 25 m3



Generatorcontainere for produksjon av strøm.



Viftestyringscontainere.

Vi spesialitet er bygging av avanserte container og -modulløsninger og vi dekker alle faglige
disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker
og behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

35m³ Basseng med krokløft
med manuelt hydraulisk hengslet tak.

Krokcontaineren er beregnet brukt til vannbasseng og til andre formål hvor innholdet
kan renne ut.
Taket hengsles på høyre eller venstre side og heves med hydraulisk sylinder og
manuell pumpe.
Moderne design med horisontale korrigeringer som er helsveiset.
Leveres iht standard for krokløft SS 3021. og er produsert i 5 mm bunnplater og 3 mm
sideplater.
Løfteøyer for annen type tom håndtering på
anleggsplass.
Sandblåst Sa 2 ½ innvendig og utvendig. Maling
2-K mastic 80 microns, 2-K polyurethane 80
microns.
Farge RAL 5010 blå eller iht avtale
Lengde 6400 mm
Høyde ca 2800 mm
Bredde 2400 mm
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no
containertech as

Gramveien 16, 1832 Askim, Norway
Tel: +476988 7970 - Telefax +47 6988 7979
www.containertech.no - e-mail: post@containertech.no

38m³ Basseng med krokløft
med manuelt hydraulisk hengslet tak.

Krokcontaineren er beregnet brukt til vannbasseng og til andre formål hvor innholdet
kan renne ut.
Containeren er innvendig forsterket og har 2 x 3” inn/utløp i begge ender for
tømming evnt seriekobling.
Taket hengsles på høyre eller venstre side og heves med hydraulisk sylinder og
manuell pumpe. Moderne design med horisontale korrigeringer som er helsveiset.
Leveres iht standard for krokløft SS 3021. og er produsert i 5
mm bunnplater og 3 mm sideplater.
Løfteøyer for annen type tom håndtering på anleggsplass.
Sandblåst Sa 2 ½ innvendig og utvendig. Maling 2-K mastic 80
microns, 2-K polyurethane 80 microns. Farge iht avtale
Lengde : 6400 mm
Høyde ca : 2900 mm
Bredde : 2500 mm
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske
løsninger tilpasset deres ønsker og behov. Vi treffes på telefon:
69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no
containertech as

Gramveien 16, 1832 Askim, Norway
Tel: +476988 7970 - Telefax +47 6988 7979
www.containertech.no - e-mail: post@containertech.no

Trykkforsterkningscontainer for vann Mini’
Utførelse
Container system for
trykkforsterkning av vann.
Anlegget består av mini container
med stål dørk og er bygget opp
med frekvensstyrt pumpe.
Kort beskrivelse:

Anlegget er modulbasert hvor
basis modulen består av en mini
container. Montert med vertikal
flertrinnspumpe.
Bruksområder: Vannforsyning,
brannberedskap og andre
industrielle applikasjoner.
Pumper og detaljer rustfritt stål
AISI 304, syrefast stål AISI 316L
eller evnt i støpejern.
Vannet pumpes gjennom innløp i
side og utløp i motsatt side eller
gjennom bakende av container.
Vannet passerer gjennom sil,
tilbakeslagsventil sørger for at
trykket beholdes og pumpen
kontrolleres ved hjelp av
frekvensomformer, digital eller
analoge trykkgivere, kjøring i
Auto/Manuell modus.
Kapasitet

Mini’ container
Kapasitet opp til
Trykk opp til

: L x B x H = 1600 x 2200 x 2450 mm.
: 400 l/min pr pumpe.
: 112 mVs

Vi har også denne type container i 6, 8’ og 10’ størrelse hvor det også er plass til større pumper. Er det
behov for å kunne samle vannet i basseng for midlertidig bufferlager har vi dette også i flere
størrelser.
Vi spesialitet er bygging av avanserte container og -modulløsninger og vi dekker alle faglige disipliner
som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning.
Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Trykkforsterkningscontainer for vann 6’

Utførelse
Container system for trykkforsterkning av vann. Anlegget består av 6’ container med isolert
maskinrom og aluminium riflet dørk med oppkant.
Systemet er bygget opp med 2 frekvensstyrte pumper, automatisk styring av utvendig annen
utvendig matepumpe for tilførsel.
Kort beskrivelse:

Anlegget er modulbasert hvor basis modulen består av en 8’ container.
Montert med vertikale flertrinnspumper, Bruksområder:
Vannforsyning, brannberedskap og andre industrielle
applikasjoner.
Pumper og detaljer rustfritt stål AISI 304, syrefast
stål AISI 316L eller evnt i støpejern.
Vannet pumpes gjennom innløp i side og utløp i motsatt
side eller gjennom bakende av container. Vannet
passerer gjennom siler, tilbakeslagsventiler sørger for
at trykket er beholdes og pumpene kontrolleres ved
hjelp av frekvensomformere, digital eller analoge
trykkgivere, kjøring i Auto/Manuell modus.
Kapasitet

6’ container
Kapasitet opp til
Trykk opp til

: L x B x H = 1980 x 1950 x 1910 mm.
: 400 l/min pr pumpe.
: 112 mVs

Moduler
1. Isolert container med doble bakdører
a. Frekvensomformer programerbar inkl. 5 polet apparatinntak 400V 64A og 32A
kontakt for utepumpe.
b. Industri lensepumpe 900 l/t med 25 meter kabel og 5 polet stikk
i. Trykkføler for styring av lensepumpe i basseng
c. PLS med 10’ Web basert touch skjerm for komplett styring og overvåkning.
d. Fjerntilkobling og styring via GSM

Vi har også denne type
container i 8’ og 10’
størrelse hvor det også er
plass til større pumper. Er
det behov for å kunne
samle vannet i basseng
for midlertidig bufferlager
har vi dette også i flere
størrelser.

Vi tilbyr også ”full size” vannrenseanlegg med 2 eller 3 containere, større lagringskapasitet og med
mulighet for filtrering iht myndigheters SS og turbiditet krav hvor vi også leverer online avlesing og
automatisk rapportering til bruker.
Vi har også containere for tilførsel og lagring ifm tunneldrift, be gjerne om tilbud på:


Containere for produksjon av ferskvann fra saltvann.



Container lagringstanker for renset vann ca 23 – 25 m3



Generatorcontainere for produksjon av strøm.



Viftestyringscontainere.

Vi spesialitet er bygging av avanserte container og -modulløsninger og vi dekker alle faglige disipliner
som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning.
Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Trykkforsterkningscontainer for vann 8’

Utførelse
Container system for trykkforsterkning av vann. Anlegget består av 8’ container med isolert
maskinrom og aluminium riflet dørk med oppkant.
Systemet er bygget opp med 2 frekvensstyrte pumper, automatisk styring av utvendig annen
utvendig matepumpe for tilførsel.
Kort beskrivelse:

Anlegget er modulbasert hvor basis
modulen består av en 8’ container.
Montert med vertikale flertrinnspumper,
Bruksområder: Vannforsyning,
brannberedskap og andre industrielle
applikasjoner.
Pumper og detaljer rustfritt stål AISI 304,
syrefast stål AISI 316L eller evnt i
støpejern.
Vannet pumpes gjennom innløp i side og
utløp i motsatt side eller gjennom bakende
av container. Vannet passerer gjennom
siler, tilbakeslagsventiler sørger for at
trykket er beholdes og pumpene
kontrolleres ved hjelp av frekvensomformere, digital eller analoge trykkgivere, kjøring i
Auto/Manuell modus.
Kapasitet

8’ container
Kapasitet med EVMG 32-7
Trykk opp til

: L x B x H = 2438 x 2200 x 2260 mm.
: 700 l/min pr pumpe
: 160 mVs

Moduler
1. Isolert container med doble bakdører
a. Frekvensomformer programerbar inkl. 5 polet apparatinntak 400V 64A og 32A
b.
c.
d.
e.

kontakt for utepumpe.
Industri lensepumpe 900 l/t med 25 meter kabel og 5 polet stikk
i. Trykkføler for styring av lensepumpe i basseng
PLS med 10’ Web basert touch skjerm for komplett styring og overvåkning.
Fjerntilkobling og styring via GSM
Gangdør i containerdørene.

Vi tilbyr også ”full size” vannrenseanlegg med 2 eller 3 containere, større lagringskapasitet og med
mulighet for filtrering iht myndigheters SS og turbiditet krav hvor vi også leverer online avlesing og
automatisk rapportering til bruker.
Vi har også containere for tilførsel og lagring ifm tunneldrift, be gjerne om tilbud på:


Containere for produksjon av ferskvann fra saltvann.



Container lagringstanker for renset vann ca 23 – 25 m3



Generatorcontainere for produksjon av strøm.



Viftestyringscontainere.

Vi spesialitet er bygging av avanserte container og -modulløsninger og vi dekker alle faglige disipliner
som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning.
Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Trykkforsterkningscontainer for vann 10’

Utførelse
Container system for trykkforsterkning av vann. Anlegget består av 10’ container med isolert
maskinrom og aluminium riflet dørk med oppkant.
Systemet er bygget opp med 2 frekvensstyrte pumper, automatisk styring av utvendig annen
utvendig matepumpe for tilførsel.
Kort beskrivelse:

Anlegget er modulbasert hvor basis
modulen består av en 10’ container.
Montert med vertikale flertrinnspumper,
Bruksområder: Vannforsyning,
brannberedskap og andre industrielle
applikasjoner.
Pumper og detaljer rustfritt stål AISI 304,
syrefast stål AISI 316L eller evnt i
støpejern.
Vannet pumpes gjennom innløp i side og
utløp i motsatt side eller gjennom bakende
av container. Vannet passerer gjennom
siler, tilbakeslagsventiler sørger for at
trykket er beholdes og pumpene
kontrolleres ved hjelp av
frekvensomformere, digital eller analoge trykkgivere, kjøring i Auto/Manuell modus.

Moduler
1. Spesial krokløft container med hevbart tak
a. Frekvensomformer programerbar inkl. 5 polet apparatinntak 400V 64A og 32A
kontakt for utepumpe.
b. Industri lensepumpe 900 l/t med 25 meter kabel og 5 polet stikk
i. Trykkføler for styring av lensepumpe i basseng
c. PLS med 10’ Web basert touch skjerm for komplett styring og overvåkning.
d. Fjerntilkobling og styring via GSM

e. Digitalstyrt puls doseringspumpe for å nedjustere PH ved behov.
f. Digitalstyrt puls doseringspumpe for å oppjustere PH ved behov eller som
tilsetting av flokkuleringsmiddel. (kjemikaliebeholdere for eksempel på 1000
liter tank ved siden av containeren).

Vi tilbyr også ”full size” vannrenseanlegg med 2 eller 3 containere, større lagringskapasitet og
med mulighet for filtrering iht myndigheters SS og turbiditet krav hvor vi også leverer online
avlesing og automatisk rapportering til bruker.
Vi har også containere for tilførsel og lagring ifm tunneldrift, be gjerne om tilbud på:


Containere for produksjon av ferskvann fra saltvann.



Container lagringstanker for renset vann ca 23 – 25 m3



Generatorcontainere for produksjon av strøm.



Viftestyringscontainere.

Vi spesialitet er bygging av avanserte container og -modulløsninger og vi dekker alle faglige
disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning.
Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Trykkforsterkningscontainer for vann 27m3

Utførelse
Container system for trykkforsterkning av vann. Anlegget består av forsterket krok container
med isolert maskinrom og 27m3 vanntank.
Systemet er bygget opp med 2 frekvensstyrte pumper, automatisk styring av utvendig
matepumpe for fylling av vannbasseng.
Kort beskrivelse:

Anlegget er modulbasert hvor basis modulen består av en 40m3 spesial krokløft
containere sterk type, med tak som kan heves opp og til en side ved hjelp av
hydraulikkpumpe.
Montert med vertikale flertrinnspumper.
Bruksområder: Vannforsyning, brannberedskap og andre industrielle applikasjoner.
Pumper og detaljer rustfritt stål AISI 304,
syrefast stål AISI 316L eller evnt i støpejern.
Vannet pumpes gjennom innløpet i front evnt
gjennom sil, pumpene kontrolleres ved hjelp av
frekvensomformere, digital eller analoge
trykkgivere, kjøring i Auto/Manuell modus.
Kapasitet

Kapasitet med EVMG 32-7 : 700 l/min pr pumpe
Trykk opp til
: 160 mVs

Kapasitet

10’ container
Kapasitet med EVMG 32-7
Trykk opp til

: L x B x H = 2991 x 2438 x 2590 mm.
: 700 l/min pr pumpe
: 160 mVs

Moduler
1. Isolert container med doble bakdører
a. Frekvensomformer programerbar inkl. 5 polet apparatinntak 400V 64A og 32A
kontakt for utepumpe.
b. Industri lensepumpe 900 l/t med 25 meter kabel og 5 polet stikk
i. Trykkføler for styring av lensepumpe i basseng
c. PLS med 10’ Web basert touch skjerm for komplett styring og overvåkning.
d. Fjerntilkobling og styring via GSM
e. Gangdør i containerdørene.

Vi tilbyr også ”full size” vannrenseanlegg med 2 eller 3 containere, større lagringskapasitet og med
mulighet for filtrering iht myndigheters SS og turbiditet krav hvor vi også leverer online avlesing og
automatisk rapportering til bruker.
Vi har også containere for tilførsel og lagring ifm tunneldrift, be gjerne om tilbud på:


Containere for produksjon av ferskvann fra saltvann.



Container lagringstanker for renset vann ca 23 – 25 m3



Generatorcontainere for produksjon av strøm.



Viftestyringscontainere.

Vi spesialitet er bygging av avanserte container og -modulløsninger og vi dekker alle faglige disipliner
som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning.
Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Redningsmoduler

Vi prosjekterer redningsmoduler med krav til brannisolasjon og med
innvendig overtrykk. Modulene er tilpasset myndighetens krav til
arbeid/opphold i fjellhaller og iht den enkelte brukers behov.
Modulen sikres med overtrykksventil.
Skissen viser en alternativ løsning som benyttes av flere brukere i
markedet. Modulene leveres komplett med innredning montert og
tilkoplet med lys og varme.
Utvendig tilkopling av telefon, elektrisk tilkopling 230V/32A og
400V/16A med deksel som beskytter mot regn og smuss. Innvendig
montert fordelingstavle. Opplegg for ladning av håndlykter etter
behov.
Nødvendig pusteluftflasker med masker samt båre og
førstehjelpsutstyr blir montert basert på antall personer som skal
benytte redningsrommet. Alle innvendige tilkoplinger på pusteluften
leveres med cejn han og hun koplinger.
Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon,
rørarbeider osv.
Vi kan tilby spesialinnrede containere til:
Redningsmoduler standard R4000
(Mindre størrelser kan leveres etter avtale)

HMS moduler 8-10-20’

(Inneholder utstyr på anlegget som dekker behovet)

Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning.
Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Redningsmodul R5000

R-5000 innredet med sitteplass og oksygen til 8 personer.
Pusteluftmasker type Dräger FPS 7000 med lungeautomat tilkoplet reduksjonsventil og
flaskebank som består av 8 stk. (50l luftflasker). Dette gir luft til ca 5 timer per person.
Maskene er lagret over sittebenkene klare til bruk med 2m slanger tilkoplet Cejn
hurtigkoblinger.
Redningsrommet bygges inn i en stålmodul med utvendig styrke
for å tåle trykk opptil 0,5bar. Spesialdesignede profiler i vegger for
å oppnå maks styrke, veggene er testet i vår testbenk og beregnes
og dokumenteres med sertifikat ved levering.
For tilkomst til redningsrommet er en spesialprodusert ståldør
(Norfo BGA-51, størrelse M9xM20) montert, og som er godkjent til
formålet med opptil 50kPa).
I ende vegg er 1stk. overtrykksventil (Norfo YPM-1) montert som
hindrer røykgasser i og komme inn i modulen så lenge rommet har
overtrykk.
Overtrykksmåler innvendig (Norfo YPM-1) er montert for automatisk avlesning.
Modulene leveres komplett med innredning montert og tilkoplet med lys og varme.
Utvendig tilkopling for radio/telefon, elektrisk tilkopling 230V/16A og/eller 400V/16A.
Innvendig montert fordelingstavle. Opplegg for ladning av håndlykter etter behov.

Gode sittebenker med galvaniserte beslag begge langsider med lite nedfellbart avlastningsbord
montert på ende vegg.
Modulen kan løftes i topp i ISO fester/evnt med sjakler
samt løftes med truck i gaffellommer (Opsjon trekkes
på skinner med innfesting)
Innvendig isolert med brannklasse E60 (Tidligere A60).
Innvendig oppmontert lysarmatur med standard rør og
LED lys for backup over lengre perioder uten strøm. 12V
batteri med batterilader tilkoblet kontinuerlig.
Varmeovn 800W med termostat samt dobbel stikk
tilpasset innredningen.
Følgende løst utstyr inngår i leveransen og blir montert
på vegg eller i kasser under benker.
 Armebåre med ullteppe og trekk. 1 stk. Montert
på vegg.
 Øyeskylleflaske 2 stk. Montert på vegg.
 Førstehjelpsskrin. 1 stk. Montert på vegg.
 Brannslukningsapparat. 6kg ABE 1 stk. Montert
på vegg.
 Spett 1 stk. Montert på vegg.
 Slegge 1 stk. Montert på vegg.
 Spjelkeutstyr PVC Hæl-arm-ben-pumpe. 1 stk. Legges i kasse
 Jekk 10T og 20T 2 stk. Legges i kasse
 Brannbandasje for ansikt. 1 stk. Legges i kasse
 Branntepper 3 stk. Legges i kasse
Lengde x Bredde x Høyde = 5000 x 2025 x 2600 mm.

Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning.
Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

HMS Container 10'

I forskrift om HMS og § 40. Førstehjelpsrom og utstyr er det følgende krav til bedriften:

Hensiktsmessig førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig på
alle steder der arbeidsforholdene gjør det nødvendig. Et
tilstrekkelig antall arbeidstakere skal være opplært i
bruken av det førstehjelpsutstyret som finnes.
Dersom arbeidstakerne kan utsettes for helseskadelig luft,
skal det også finnes hensiktsmessig og tilstrekkelig pusteog gjenopplivingsutstyr.
Dersom arbeidsplassens størrelse, arbeidets art og
risikoen for ulykker gjør det nødvendig, skal det innredes ett eller flere førstehjelpsrom som er
utstyrt med nødvendig førstehjelpsutstyr. I rommene skal det være satt opp en lett synlig
førstehjelpsinstruks. Førstehjelpsrom skal være hensiktsmessig merket, og tilrettelagt for bruk
av bårer.
Containertech leverer moduler tilpasset myndighetens krav til førstehjelpsrom og -utstyr samt
redningsmoduler for arbeid/opphold i fjellhaller og iht den enkelte brukers behov.
Skissen viser en alternativ løsning som benyttes av flere brukere i markedet. Modulene leveres
komplett med innredning montert og tilkoplet med lys og varme.
Utvendig tilkopling av telefon, elektrisk tilkopling 230V/32A og 400V/16A med deksel som
beskytter mot regn og smuss. Innvendig montert fordelingstavle. Opplegg for ladning av
håndlykter etter behov.
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning og dekker alle
faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

Sertifiserte liftcontainere
Solide og gode containere av stål for rest- og annen type avfall.
Leveres med standard løfteknaster og tippebolt på begge sider for liftbil.
Gunnebo sertifiserte løfte-ører for maks last 5 tonn.
Løftesertifikat følger leveransene.
Containeren har moderne design med flere forsterkninger samt gaffellommer for lett og
sikker håndtering bla på byggeplasser. Kan stables.

Farge RAL 5017 blå eller iht avtale
Lengde 3925mm
Høyde 1500mm
Bredde 1900mm
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13 m3 Kombinert lettdumper/maskinflak
Med forsterket baklem sylinder.

Kombinert lett dumperkasse og maskinflak 13 m3 med stor baklem for direkte innkjøring av
maskiner. Moderne design med horisontale korrigeringer som er helsveiset. Lemmen styres
med luft eller hydraulisk sylinder. Innvendig leveres vegg/bunn med skrå kant med 6 stk
sterke surrefester.
Kan også leveres i mange andre varianter som:
 Med strølem
 Basseng
 Forsterket dumperkasse
Leveres iht standard for krokløft SS 3021. og er produsert i
5 mm bunnplater og 3-5 mm sideplater.
Sandblåst Sa 2 ½ innvendig og utvendig.
Maling 2-K mastic 80 microns, 2-K polyurethane
Farge leveres i alle RAL koder
Dimensjoner:
Lengde
6080 mm
Høyde
1800 mm
Bredde
2550 mm
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no
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35m³ Krokcontainer med full sideåpning
med fast ståltak.

Krokcontaineren er beregnet for transport bruk hvor det er behov for innlasting fra
en side ifm returtransport, innsamling av miljøprodukter eller lignende.
Bakdører med standard lås inkl.
Moderne design med fleksible løsninger.
Leveres iht standard for krokløft SS 3021. og er produsert i 3 mm bunnplater og 3 mm
sideplater.
Kan leveres i mange andre varianter som:
 Forsterkede versjoner
 Bakdører med svenske lås
 Åpent kapelltak eller hydraulisk tak
Sandblåst Sa 2 ½.
Farge RAL 5010 blå eller iht avtale
Lengde
6580 mm
6400 mm
Høyde
2550 mm
2250 mm
Bredde
2490 mm
2430 mm
Vekt ca.

4000 kg

Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til
tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no
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10’DC ISO CSC sertifisert 8’ (Low Cube)
Corten stål & tregulv

Containerne er produsert av verdens ledende containerprodusenter og har den
høyeste kvaliteten på materialer og utførelse.
Alle ståldetaljer utenom de støpte og galvaniserte er laget i Corten A,
korrosjonstregt stål, noe som gir høy styrke og lang levetid.
Denne type container er tilpasset de fleste logistikk systemer over hele verden
og er meget fleksibel.
Containerens enkle og solide konstruksjon gjør den spesielt egnet for
ombygginger til mange formål bla. til Forsvaret, fredsbevarende styrker og
industribedrifter.
Utvendig

lengde
bredde
høyde

2.991 mm
2.438 mm
2.438 mm

Innvendig

lengde
bredde
høyde

2.830 mm
2.352 mm
2.264 mm

Dør åpning

bredde
høyde

2.340 mm
2.129 mm

Totalvekt
Lastekapasitet
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10.160 kg
Ca 8.800 kg

Egenvekt

1.350 kg
14,6 m3

Volum
Gaffellommer

senter distanse

Løftemuligheter

900 mm

Hjørnekasser i topp og bunn i ISO 20’ posisjon

Gulv styrke

5.460 kg aksel last

Hovedmaterialer

Corten A, gulv 28 mm plywood

Alle innv. mål er ca, små differanser kan forekomme mellom fabrikkene

Fordeler
 Galvaniserte låsestenger.
 ”Cut outs”, reduserer stablings skader

Standarder
Containeren er iht følgende standarder og deres siste versjoner:
ISO/TC-104
668
6346
1161
1496/1
830

Serie 1 fraktcontainere klassifisering, utvendig dimensjoner og kapasiteter
Koding, identifikasjon og merking av fraktcontainere
Spesifikasjon av hjørnekasser for serie 1 fraktcontainere
Spesifikasjon og testing av serie 1 fraktcontainere
Del 1: Generelle fraktcontainere for generell bruk
Fraktcontainere terminologi

Den internasjonale forening for jernbanetransport (UIC) kode 592-2 OR.
Toll overenskomsten for internasjonale transporter (TIR).
Den internasjonale overenskomst for sikre containere (CSC).
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10’DC ISO CSC sertifisert
Corten stål & tregulv

Containerne er produsert av verdens ledende containerprodusenter og har den
høyeste kvaliteten på materialer og utførelse.
Alle ståldetaljer utenom de støpte og galvaniserte er laget i Corten A,
korrosjonstregt stål, noe som gir høy styrke og lang levetid.
Denne type container er tilpasset de fleste logistikk systemer over hele verden
og er meget fleksibel.
Containerens enkle og solide konstruksjon gjør den spesielt egnet for
ombygginger til mange formål bla. til Forsvaret, fredsbevarende styrker og
industribedrifter.
Utvendig

lengde
bredde
høyde

2.991 mm
2.438 mm
2.591 mm

Innvendig

lengde
bredde
høyde

2.830 mm
2.352 mm
2.416 mm

Dør åpning

bredde
høyde

2.340 mm
2.303 mm

Totalvekt
Lastekapasitet
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10.160 kg
Ca 8.760 kg

Egenvekt

1.400 kg
15,5 m3

Volum
Gaffellommer

senter distanse

Løftemuligheter

900 mm

Hjørnekasser i topp og bunn i ISO 20’ posisjon

Gulv styrke

5.460 kg aksel last

Hovedmaterialer

Corten A, gulv 28 mm plywood

Fordeler
 Galvaniserte låsestenger.
 ”Cut outs”, reduserer stablings skader

Standarder
Containeren er iht følgende standarder og deres siste versjoner:
ISO/TC-104
668
6346
1161
1496/1
830

Serie 1 fraktcontainere klassifisering, utvendig dimensjoner og kapasiteter
Koding, identifikasjon og merking av fraktcontainere
Spesifikasjon av hjørnekasser for serie 1 fraktcontainere
Spesifikasjon og testing av serie 1 fraktcontainere
Del 1: Generelle fraktcontainere for generell bruk
Fraktcontainere terminologi

Den internasjonale forening for jernbanetransport (UIC) kode 592-2 OR.
Toll overenskomsten for internasjonale transporter (TIR).
Den internasjonale overenskomst for sikre containere (CSC).
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20’DC ISO CSC sertifisert
Corten stål & tregulv

Containerne er produsert av verdens ledende containerprodusenter og har den
høyeste kvaliteten på materialer og utførelse.
Alle ståldetaljer utenom de støpte og galvaniserte er laget i Corten A,
korrosjonstregt stål, noe som gir høy styrke og lang levetid.
Denne type container er tilpasset de fleste logistikk systemer over hele verden
og er meget fleksibel.
Containerens enkle og solide konstruksjon gjør den spesielt egnet for
ombygginger til mange formål bla. til Forsvaret, fredsbevarende styrker og
industribedrifter.
Utvendig

lengde
bredde
høyde

6.058 mm
2.438 mm
2.591 mm

Innvendig

lengde
bredde
høyde

5.898 mm
2.352 mm
2.416 mm

Dør åpning

bredde
høyde

2.340 mm
2.303 mm

Totalvekt
Lastekapasitet
Egenvekt
Volum
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30.480 kg
28.070 kg
2.410 kg
33,5 m3

Gaffellommer

bredde
høyde
senter distanse

Løftemuligheter

368 mm
118 mm
2,050 mm

Hjørnekasser i topp og bunn i ISO 20’ posisjon

Stabling

192.000 kg.

Gulv styrke

5.460 kg aksel last

Hovedmaterialer

Corten A, gulv 28 mm plywood

Ende dører

28 mm Plywood gulv

Fordeler
 Galvaniserte låsestenger.
 ”Cut outs”, reduserer stablings skader

Standarder
Containeren er iht følgende standarder og deres siste versjoner:
ISO/TC-104
668
6346
1161
1496/1
830

Serie 1 fraktcontainere klassifisering, utvendig dimensjoner og kapasiteter
Koding, identifikasjon og merking av fraktcontainere
Spesifikasjon av hjørnekasser for serie 1 fraktcontainere
Spesifikasjon og testing av serie 1 fraktcontainere
Del 1: Generelle fraktcontainere for generell bruk
Fraktcontainere terminologi

Den internasjonale forening for jernbanetransport (UIC) kode 592-2 OR.
Toll overenskomsten for internasjonale transporter (TIR).
Den internasjonale overenskomst for sikre containere (CSC).
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20’ Tank Container isolert IMO 1

Utvendig

lengde
bredde
høyde

6.058 mm
2.438 mm
2.591 mm

Maks vekt
Lastevekt
Egenvekt

36.000 kg
ca 31.800 kg
ca 4.200 kg

Volum

23.000 – 25.000 l

Håndtering ramme

Topp og bunn hjørne kasser iht ISO 20’ standard

Stabling
Maling/farge

192.000 kg.
Standard malesystem hvitt tankkledning, blå ramme
andre farger etter avtale

Inn/ut
Hovedmaterialer i tankcontainer

Opsjoner
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Fylling fra topp, tømming i bunn
Corten A i ramme detaljer
Rustfritt stål i tankskall
Aluminiumplater i tank kledning
Isolasjon mellom tank og utvendig kledning
Elektrisk/steam varme

Fordeler
 Ekstra lagringskapasitet i ferdig flyttbare tankenheter.
 Moderne design, krever lite vedlikehold.
 Kan tilpasses mange flytende medium eller kjemikalier

Standarder
Container er produsert etter følgende standarder:
ISO/TC-104
668
6346
1161
1496/1
830

Series 1 freight containers-Classification, external dimensions and ratings
Coding, identification and marking for freight containers
Specification of corner fittings for series 1 freight containers
Specification and testing of series 1 freight containers
Part 1 : General cargo containers for general purposes
Freight containers-Terminology

The International Union of Railway (UIC) code 592-2 OR.
The Customs Convention on the International Transport of Goods (TIR).
The International Convention for Safe Containers (CSC).

Opsjon
Elektrisk/steam varme 400V med 2 x 8500 W varmeelementer
Produkt temperatur termostatstyrt opp til 1000C

Bilder, spesifikasjoner og funksjoner er generelle for denne type container og kan avvike noe fra fysisk produkt
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40’DC ISO CSC sertifisert
Corten stål & tregulv

Containerne er produsert av verdens ledende containerprodusenter og har den
høyeste kvaliteten på materialer og utførelse.
Alle ståldetaljer utenom de støpte og galvaniserte er laget i Corten A,
korrosjonstregt stål, noe som gir høy styrke og lang levetid.
Denne type container er tilpasset de fleste logistikk systemer over hele verden
og er meget fleksibel.
Containerens enkle og solide konstruksjon gjør den spesielt egnet for
ombygginger til mange formål bla. til Forsvaret, fredsbevarende styrker og
industribedrifter. Kan leveres i high cube versjon også (1 fot høyere).
Utvendig

lengde
bredde
høyde

12.192 mm
2.438 mm
2.591 mm

Innvendig

lengde
bredde
høyde

12.050 mm
2.352 mm
2.416 mm

Dør åpning

bredde
høyde

2.340 mm
2.303 mm

Totalvekt
Lastekapasitet
Egenvekt
Volum
Løftemuligheter
Stabling
Gulv styrke
Hovedmaterialer
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30.480 kg
26.580 kg
3.900 kg
66,5 m3
Hjørnekasser i topp og bunn i ISO 40’ posisjon
192.000 kg.
5.460 kg aksel last
Corten A, gulv 28 mm plywood

Ende dører

28 mm Plywood gulv

Fordeler
 Galvaniserte låsestenger.
 ”Cut outs”, reduserer stablings skader

Standarder
Containeren er iht følgende standarder og deres siste versjoner:
ISO/TC-104
668
6346
1161
1496/1
830

Serie 1 fraktcontainere klassifisering, utvendig dimensjoner og kapasiteter
Koding, identifikasjon og merking av fraktcontainere
Spesifikasjon av hjørnekasser for serie 1 fraktcontainere
Spesifikasjon og testing av serie 1 fraktcontainere
Del 1: Generelle fraktcontainere for generell bruk
Fraktcontainere terminologi

Den internasjonale forening for jernbanetransport (UIC) kode 592-2 OR.
Toll overenskomsten for internasjonale transporter (TIR).
Den internasjonale overenskomst for sikre containere (CSC).
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Fremtidens Intelligente
Vekselbeholdere

Vi prosjekterer og leverer alle typer av isolerte og uisolerte
vekselbeholdere tilpasset den enkelte brukers behov.
Skissen viser en ny løsning som er tilpasset dagens og
fremtidens krav til bedre drivstofføkonomi og kontroll med
logistikk under transport.
Vekselbeholderne leveres blant annet med
Liggende korrugering og lavere egenvekt for bedre
driftstofføkonomi.
Lavere bunnkonstruksjon, mer innvendig volum.
Kombinasjon av høyfaststål og Corten (korrosjons
tregt) stål.
2 K Polyuretan topplakk, tåler basiske vaskemidler.
Forsterkede gaffellommer.
Xepto LOS neste generasjons logistikkstyring.
Opsjoner:
o Full sideåpning.
o Toppløft og CSC.
o Innvendig kledning og isolering.
o Kundefarge og logo profilering.

1. Vekselcontainer
2. Solcellepanel i vegg
3. Innvendig temp. føler
4. Elektronisk lås
5. Sensor Lastvekt
6. Sensor for ben posisjon
7. Antenne
8. RFID tag
9. LOS sentral

Containertech har 50 års erfaring med containere og vekselbeholdere til de fleste formål.
Vi direkte importerer containere og vekselbeholdere fra faste leverandører i Kina og Europa
med kundens farger og logo til konkurransedyktige priser.

Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov.
Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 90023299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

