
METAL PALETLİ IBC TANK 
 

IBC kısaltmasının açılımı İngilizce olarak Intermediate Bulk Container anlamına gelmektedir. Akıcı ve 
sert maddelerin nakliye ve depolama operasyonlarında kullanılan konteynere verilen genel bir isimdir. 
Bir IBC' nin üretim şekli ve hammaddeleri kullanımına göre değişir. Kullanılan IBC Tank türlerinden 
birkaçı: 
Tahta paletli IBC 
Plastik kompozit IBC 
Çelik IBC 
Paslanmaz çelik IBC 
Katlanabilir IBC 
 
Metal paletli IBC Tank kapasiteleri ortalama olarak 1000 Litredir. Bu IBC tanklar tüm Avrupa ülkelerinde 
ve Amerika’daki standartlara uygun üretilmiştir. Metal paletli IBC tankların ağırlığı ortalama 60 kg 
olarak kabul edilmektedir. Metal paletli IBC tanklarımız, her türlü ultraviyole ışına karşı dayanıklı 
malzemeden üretilmektedir. Ürün üzerinde paslanma veya korozyona görülmez. Sıvı ve katı 
maddelerin taşınmasında ve depolanmasında kullanılan bu metal paletli IBC tanklar, yüksek alan 
tasarrufu sağladığı ve doldurup, boşaltılması kolay olduğu için tercih edilmektedir. Kara ve denizyolu 
taşımacılığında yüksek güvenlik standartlarına sahiptir. 
 
Kimyasal maddelere karşı yüksek dayanaklıkta olmakla birlikte hiçbir asidik veya bazik maddeyle 
etkileşime girmez. Bu yüzden de kimyasal maddelerin taşınmasında metal paletli IBC tanklar en çok 
tercih edilen ambalaj olma özelliğine sahiptir. Metal paletli IBC tanklar ultraviyole ışınlara karşı stabilize 
edilmiş, yüksek densite polyetilenden üretilmektedir. Geri dönüştürülebilir olan metal paletli IBC 
tanklar çevre dostu olması bu ambalajın bir diğer avantajıdır. Gövde ve çevresinden 360 ayrı noktadan 
elektronik kontrollü kaynaklanarak üretilen çelik kafes, güçlü bir sağlamlık ve dayanım sağlar. Metal 
paletli IBC tank birçok kimyasal için en yüksek dayanıma sahiptir. Metal paletli IBC tanklar kimyasal 
dökülmelerinde İSG açısından madde ile reaksiyon vermezler. Bu avantajı sebebi ile özellikle kolay 
alevlenir kimyasallar ile çalışan firmalarda metal paletli IBC tanklar tahta paletli Ibc tanklara nazaran 
daha çok kullanılır. Taşıma, yükleme, sevkiyat operasyonlarında köşegenli dizaynı sayesinde hem alanı 
maksimum verimlilikte kullanmanızı sağlar hem de forklift yardımı ile yapacağınız işlemi daha hızlı 
bitirmenizi sağlayarak zamanı verimli kullanmanıza olanak verir.  
 
Son yıllarda kullanımı oldukça artan ve alanında oldukça popülerleşen metal paletli IBC tanklar, 
genellikle sıvı ürün üretimi yapıp bu işin ticaretini yapan şirketler tarafından tercih edilmektedir. IBC 
Tanklarımızın kullanım süresi dolduğunda ürünleriniz bizler tarafından kendi tesisimizde geri 
dönüştürülerek tekrar kullanılması sağlanmaktadır. 
 
Şekil ve Ebatlar 
IBC kavramının birçok avantajı vardır: 
Genelde köşeli dizaynları olan IBC'ler, silindir varillere nazaran aynı alanda daha çok madde depolama 
imkânı yaratır ve birimsel nakliyede tasarruf imkânı oluşturur. 
Doldurma ve boşaltma işlemleri için birçok sayıda alternatifleri vardır. 
IBC kullanan üreticiler ürünlerinin uygun fiyatlarla ülkeler arası nakliyesini yapabilir ve sonrasında o 
ülkenin kurallarına uygun bir şekilde son kullanıcıya göre paketlenip dağıtımını yapabilirler. 
Sağlam metal çerçevesi sayesinde üst üste istifleme imkânı sunduğundan önemli yer tasarrufu sağlar. 
Genel olarak palet üzerinde dizaynları sayesinde forklift ile hareket ettirilebilirler. 
Bir IBC' nin en ve boy ebatları genelde o ülkede yaygın olan paletlere göre değişir. Yüksekliği ise genelde 
1.100 mm ve 1.300 mm arasında değişir. Boş ağırlığı 50 kg mertebesindedir. 1.000 litre doldurma 
kapasitesi vardır. Standart IBC 1,2 ton/m³ yoğunluğundaki ürünler için uygundur. Daha yüksek 
yoğunluklu ürünler için özel IBC' ler kullanılmaktadır. 
Endüstriyel Kullanımlar 



Sıvı, toz haline getirilmiş ve toz haline getirilmiş gıda maddeleri 
Endüstriyel Kimyasallar 
Tehlikeli madde veya tehlikeli madde dahil olmak üzere toplu kimyasallar 
Endüstriyel üretimde kullanılan hammaddeler ve hammaddeler 
Yağmur suyu toplamada kullanıldığında yağmur suyu 
Boyalar, Mürekkepler  
Petrokimya 
Yağ sızması 
 
İç Tüp 
Şişirme teknolojisi ile üretilen HDPE 
SMP Koruyucu Bariyer 
 

Dış Konteyner 
Galvanize, kaynaklı çelik kafes 
 

Sertifikalar 
UN 31HA 1/Y 
 

Dolum Ağzı 
Vida kapaklı 150 mm 
Vida kapaklı 225 mm 
 

Boyutlar 
1200mm x 1000mm x 1160mm 
 

Ağırlık 
MX 1000: 58 kg 
 

Kapasite 
MX 1000: 1.000 litre-275 galon 
 

Boşaltma Vanaları 
Entegre kelebek vana DN 50 
 

Paletler 
 

Metal Palet      Metal Skid 

                                                                 
 
 
Dinamik Yük      Statik Yük 
Yoğunluğa göre      Maksimum 4 kat 
1,5’a kadar 2 kat 
1,5 ve üzeri 1 kat 

          


