
TAHTA PALETLİ IBC TANK 

Gelişen teknoloji ile beraber üretim sektörü ve buna bağlı olarak tüketim mallarına olan talep gün 
geçtikçe artmaktadır. Sanayide çeşitli uygulama alanları olan sıvı ürünlerin nakliyesi artan nüfus ve 
kolaylaşan ulaşım ile beraber giderek artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak küçük üreticileri de gözeten 
daha az alımlarda üreticileri maliyetten kurtaran ambalaj olan IBC tanklar pek çok avantajlı özelliği ile 
tercih edilen ürün olma özelliği taşımaya başlamıştır. 
 
Tahta paletli IBC tanklar, 1000 litre kapasiteli yüksek saklama ve istifleme imkânı nedeniyle alandan 
tasarruf sağlatmaktadır. Birçok kimyasal madde depolamasında kullanıldığından dolayı en yüksek 
dayanıma sahiptir. Paslanma ve korozyona karşı dayanıklı, kullanımı güvenlidir. 1 adet IBC tankın 
ağırlığı ortalama 60 kg. sayılmaktadır. Gövde ve çevresinden 360 ayrı noktadan elektronik kontrollü 
kaynaklanarak üretilen çelik kafes, güçlü bir sağlamlık ve dayanım sağlar. Diğer bir özelliği ile tahta palet 
IBC tanklar geri dönüşüm serüveninde bileşenlerinin tamamı, ürün ömrünü tamamladıktan sonra 
yeniden kullanılabilir özelliktedir. Kara ve denizyolu taşımacılığında yüksek güvenlik standartlarına 
sahiptir. Kontamine olmuş IBC tanklar, TSE standartlarına uygun Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 
lisanslı taşıma araçlarımızla alınıp lisanslı olan tesisimizde uygun koşullarda depo edilmektedir. Depo 
edilen bu kullanılmış ürünler akıntılara karşı gerekli önlemler alınarak çevre kirliliğinin oluşmaması 
sağlanmaktadır. Atıklarla kirlenmiş olan tahta paletli IBC tanklar Uygun şartlarda tesisimizde temizliği 
yapılıp, yenilenerek üretime ve piyasaya geri kazandırılmaktadır. Süresi dolduğunda ürünleriz bizler 
tarafından kendi tesisimizde geri dönüştürülerek tekrar kullanılması sağlanmaktadır. Tahta paletli IBC 
tanklar asla paslanmaz bir şekilde en kaliteli malzemeden üretilmektedir. 
 
 
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  

 Tehlikeli madde veya tehlikeli madde dahil olmak üzere toplu kimyasallar 

 Endüstriyel üretimde kullanılan hammaddeler ve hammaddeler 

 Yağmur suyu toplamada kullanıldığında yağmur suyu 

 Boyalar, Mürekkepler ve Boyalar 

 Petrokimya 

 Yerel Çiftçilikte Sulama  

 Hayvan Ahırlarında 

 Sabunlar  

 Yapı kimyasalları, yapıştırıcılar 
  



 
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 

LX 1000: 65 kg 

Kapasite 

LX 1000: 1.000 litre-275 galon 

Boşaltma Vanaları 

Entegre kelebek vana DN 50 
Paletler 

 

Tahta Palet 

 

 

 

Dinamik Yük      Statik Yük 

Yoğunluğa göre      Maksimum 3 kat 
1,4’a kadar 2 kat 
1,4 ve üzeri 1 kat 
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