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TERMÉKLEÍRÁS

Rugalmas tároló konténer (FIBC):
Műanyag szövetből készül, belső borítással vagy anélkül, melyet különböző anyagok rövid
tárolására és szállítására terveztek.

Technikai leírás:
100% -ban újrahasznosítható: a zsákok polipropilénből vagy polietilén anyagokból készülnek,
amelyek teljesen újrahasznosíthatóak és környezetbarátak. Alkalmas olyan anyagokhoz, amelyek
hőmérséklete -20 és + 60 ° C között van. A zsákok: egyszer (SF 5: 1 biztonsági tényező), többször
(SF 6: 1) vagy sokszor (SF 8: 1) használhatók.

El   nyök:
- Alacsony súly, könnyű kezelhetőség, tömörség. 
- Könnyen hozzáférhető. 
- Széles körű használat lehetősége (beleértve az ENSZ anyagokat is).

Méretek:
A zsák alapja lehet négyzet vagy téglalap alakú, a standard méretek 50 és 125 cm közöttiek,
magasságuk akár 250 cm, illetve egyedi gyártás lehetősége nem szabványos követelmények
esetén.

Felhasználás:
- Élelmiszeripari - tejpor, kakaó, gabonafélék, fln, diófélék, só, cukor stb.
- Vegyipari - sók, foszfátok, karbonátok, pigmentek, tonerek, korom, poliamidok, nitritek, adalékok stb. 
- Gyógyszeriparban alkalmazott - sók, vegyületek, ömlesztett összetevők gyógyszerek, stb. 
- Építőipari -  kőzetek, kövek, homok, kavics, cement stb. 
- Faipari - fűrészpor, kéreg, fa, pellet stb. 
- Ipari - kavics, zúzott kő, törmelék, kalcit, szén, stb. 
- Kitermelő ipar – szemcsés, zúzott kő, törmelék, kalcit, szén stb.
- Újrahasznosítás – regranulátumok, fapellet és maradványok.
- Különböző – pl. az iszap leválasztása a víztől, csomag, kis alkatrészek ömlesztett tárolására.
- Folyadékok tárolására - olaj, méz, tej, szirupok, gyümölcs és zöldséglevek, samponok, tisztítószerek és

folyékony vegyianyagok, amelyek nem ENSZ anyagok.
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MINŐSÉG

Akkreditált tesztlabor
Gyártónk saját tesztlaboratóriummal rendelkezik, ami 
maximálisan felszerelt és megfelel az ILAC feltételeknek.

Tesztelés
Nemcsak az elkészült zsákokat, hanem az összes olyan 
anyagot is teszteljük, amelyekből a zsák készült. Minden 
zsákot a technológiai előírásoknak megfelelően állítanak 
elő, melyeket laboratóriumban tesztelnek elször.

Nyomonkövethetőség
A zsákokat kötelező biztonsági címkével látják el, amely tartalmazza a termékre vonatkozó alapvető 
információkat és a dolgozoók számát, akik részt vettek a zsák gyártása során. Ezen adatok alapján a 
rendszer gyorsan és hatékonyan nyomon tudja követni az egyes felhasznált anyagok történetét.

Partneri (vevői) ellenőrzés
Termékeinket és a gyártó üzemet évente többször is ellenőrzik, ami hozzájárul a termelés és 
a zsákok kiváló minőségéhez.

Egészség és biztonság
ÈSN EN ISO 22000: 2006 tanúsítvány, mely biztosítja az élelmiszeripari csomagolás gyártási higiéniai 
szabályainak való megfelelést.
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Standard zsákok
Hagyományos, négypontos nagy zsák különféle felhasználásra a 
legtöbb szabadonálló és ömlesztett anyaggal 3 m3-ig.

Kocka alakú zsákok
Belső szerkezetű (formatartó) zsákok, melyet a laza anyagok szállításra 
terveztek. A Q zsákok téglalap alakúak és akár 30 %-ot takaríthatnak 
meg a szállításnál, illetve raktározásnál.

TERMELÉSI KÖR
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„Mond el mire van szükséged, megtaláljuk
a megoldást”

Paletta nélküli rendszer
Csomag és raklap egyben. Egy új és modern rendszer az ömlesztett 
anyagok tárolására és szállítására. Előnyei: megspóroljuk a 
raklapkezelést, illetve nagyobb mennyiségű termék szállításának a 
lehetősége (akár 2%). 

Szűrőzsákok
Ezek a speciális típusú zsákok elválasztják a szilárd részecskéket bármely 
folyadéktól és a zsákokban csak a szilárd részecskék maradnak, így 
szállítható közrvetlen újratöltés nélkül.

EGYEDI IGÉNYRE GYÁRTOTT ZSÁKOK
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Omni zsákok
Az Omni zsákok használati ideje kifejezetten tartós, mivel kialakított alsó 
ürítése lehetővé teszi akár egy személy számára is biztonságos ürítést. 
Építőanyag, törmelék vagy zöld hulladék szállításra a legalkalmasabb. 

Zsákok távolsági nyitóval
Az ilyen termékeket speciális szituációkban használják, p. ha az 
üzemeltető számára veszélyes az ürítés. A távnyitás lehetővé teszi a 
biztonságos és kényelmes kezelést.

Zsákok fűzött fenékkel
Egyszerű és gyors nyitású zsák. Egy darab zsinór fogja össze az alját, így 
annak kihúzása esetén a zsák feneke könnyedén megnyílik.

EGYEDI IGÉNYRE GYÁRTOTT ZSÁKOK
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Zsákok fokozatos ürítéssel
Speciális fenekű zsákok, melyek alján nyitott rozsdamentes acél rész 
(szelep) helyezkedik el. Ezzel a modellel az ügyfelek képesek szabályozni 
az ürítést és alkalmazkodni az igényekhez. Az ilyen típusú ürítő rendszer 
használata csak speciális ürítő berendezésekkel lehetségesek. 

Helizsák
Ezt a zsákot helikopteres szállításra tervezték. Gyorsan és hatékonyan 
eljuthat a kívánt pontra, főként ha veszélyes, nehezen hozzáférhető 
helyekre kell szállítani.

EGYEDI IGÉNYRE GYÁRTOTT ZSÁKOK
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Elektrosztatikus zsákok
Olyan anyagok raktározására alkalmas, melyek elektromos töltése 
szállítás és kezelése során gyúlékony légkörben égést vagy robbanást 
okozhat. Az elektrosztatikus zsákok célja, hogy kiküszöbölje az 
elektromos töltésekkel járó kockázatokat.

Típusai:
- A típus – standard zsák – elektromos ellánállás nélküli konténer
- B típus – feszültségbontó zsák – a konténer falának
  feszültségbontó képessége kisebb vagy egyenlő, mint 6 kV
- C típus – vezetőképes zsák földeléssel – a konténer bármely
  pontjáról a földhöz való millamos ellenállás kevesebb, mint
  1,0 x 107 Ω
- D típus – vezetőképes zsák földelés nélkül – disszipatív zsák, az
  elektromos töltések a vezetőképes szálak révén (melyek a
  konténer oldalfalában vannak) a légkörbe kerülnek

Kúpos zsákok 
Kevésbé laza anyagokhoz, a kúpos fenéknek köszönhetően tökéletes a 
termék kiürítése, anélkül hogy a zsák sarkaiban ragadna. A zsák 
fenekének kúp alakú része könnyebbé teszi az ürítést, ezért kifejezetten 
alkalmas automatiszált munkákra.

SPECIÁLIS ZSÁKOK
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ENSZ zsákok
A zsákok különleges csoportja, veszélyes anyagok szállításához. Az 
ENSZ zsákokat az “Egyesült Nemzetek Szervezetének veszélyes áruk 
szállítására” - vonatkozó ajánlásaival összhangban az “Orange 
Book”-ként tervezték és az “Orange Book” országúti- (ADR), vasúti- 
(RID) és hajószállítására (IMDB – kód).

Típusai:
- 13 H1 – PP zsák bevonat nélkül
- 13 H2 – PP zsák bevonattal és bélés nélkül
- 13 H3 – PP zsák bevonat és bélés nélkül
- 13 H4 – PP zsák bevonattal és béléssel

SPECIÁLIS ZSÁKOK

8

  
         

      

 
          

  
          

     
    

 speciális zsákok

8

big-bag_prosi_A4_Layout 1  2022. 05. 02.  11:24  Page 10



 
        

        
       

         
     

       
         
         
        

 

Zsákok folyadékok tárolására
Az e fajta konténerek új, progresszív konstrukciója különösen alkalmas 
folyadékok vagy nagy viszkozitású anyagok raktározására, szállítására.

Alap típusok
Többszörös felhasználálsú – fém raklap, 1000 liter térfogat és legfeljebb 
4 rétegre rakható
Egy irányú – 8 él, 250-1000 liter térfogat, nem rakható egymásra
Konténer erjesztéshez – 250-1000 liter térfogat
Tárolózsák – 500-1000 liter térfogat

EGYÉB TERMÉKEK
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Konténerek beömlőnyílással
Speciális PP szövetből készült termékek, melyek védik a szállítandó 
anyagot a szennyeződés ellen. Laza szerkezetű anyagok szállítására 
fejlesztették ki. Könnyen telepíthetőek, ami időt, kapacitást és szállítási 
költésget takarít meg.

Tároló silók
Könnyű, rugalmas, vezetőképes PP zsák. Számos különböző ömlesztett 
anyag tárolására és adagolására alkalmas (granulátum, pellet, 
szemcsés anyag, stb.)

EGYÉB TERMÉKEK
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Varró cérnák
A PP varrócérnák szagtalan, nem mérgező felületkezeléssel rendelkeznek, ami veszélytelen az egészségre. 
Az iparban széles körben használják, ahol a higiénia a legfontosabb pl. az élelmiszer-, gyógyszer- és 
vegyiparban. Ezeket a varrócérnákat elsősorban PP szövet varrásához használják. Fontos tulajdonságuk a 
nagy szilárdság és nyúlás, amely biztosítja a varrás szükgséges tulajdonáságait nagy terhelés alatt és több 
színben elérhető. 

EGYÉB TERMÉKEK
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Szőtt PP szalagok

Típusai:
- Standard PP / PPV hevederek - nagy szilárdság, színtartósság és
  az UV sugárzás elleni stabilizáció teszi őket egyedi
  munkabírásúvá.

- Polysteel PP / POLYS / PPV hevederek - a POLYS szálak
  alkalmazása nagyobb merevséget, tartás eredményez a
  hevedereknek.

- Többszörösen szőtt PPV hevederek - a MULTITEX PP többszálú
  szövésű szalagok erősebbek, mint a hasonló méretű PP / PPV
  szalagok.

EGYÉB TERMÉKEK
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ProSup Kft.
Székhelye, postacíme: 

2824 Várgesztes, Vár utca 24.

Telephelye:
2800 Tatabánya, Búzavirág út 4.

2890 Tata, Szegfű utca 17.

Telefonszám: +36 70 427 36 04
E-mail: trenka.imre@prosup.hu

www.prosup.hu
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