Art. 058.610.24S

PolyKeg® SmartKeg no bag amber 24 l S-koppeling
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De firma PolyKeg is gespecialiseerd in de productie van grote pet-vaten voor
eenmalig gebruik, voor diverse toepassingen in de drankensector. Dankzij hun
jarenlange ervaring en continue research is het assortiment vaten zeer innovatief,
uiterst veilig en van hoge kwaliteit.
De vaten zijn geschikt voor een breed scala aan (niet-)koolzuurhoudende
dranken, zoals bier, wijn, frisdrank, cider enz. Ze bewaren het aroma en de smaak
van het product, dankzij een hoge O2/CO2-barrière en lichtbescherming.
Zichtbaar blauw licht en uv-licht dringen niet door tot je kostbare dranken.
De vaten voor eenmalig gebruik bieden verschillende voordelen voor
drankenproducenten, verdelers en eindgebruikers:

nieuwe zakelijke mogelijkheden op verschillende markten
passen op de meeste bestaande afvulmachines en traditionele
verdeelsystemen, die doorgaans worden gebruikt voor traditionele stalen
vaten
zowel rechtopstaand, ondersteboven als handmatig af te vullen
gemakkelijk stapelbaar; gunstig voor zowel opslag als verzending
licht maar sterk
Met het oog op duurzame consumptie en productie is het volledige vat
vervaardigd uit herbruikbaar kunststof. De keg kan volledig uit elkaar gehaald
worden, hierdoor kunnen alle verschillende kunststoffen afzonderlijk gerecycled
worden. Het lichte gewicht van deze vaten, optimaliseert het logistieke proces,
reduceert het transport, vermijdt het recupereren van leeggoed en de
daaropvolgende reinigingsprocessen, wat leidt tot beduidend minder
milieuvervuiling.

Pet-vat voor eenmalig gebruik
Hoge CO2-barrière
Zuurstofvrij (*)
Ruime gebruiksmogelijkheden: bier, wijn ...
Stapelbaar
Hoge drukbestendigheid
Sterke schokbestendigheid; de keg blijft intact na een val vanaf 2 meter
hoogte
Volledige traceerbaarheid
Specificaties:
Nominale werkdruk: max. 3,5 bar
Barstdruk: ~10 bar
Kleur: amber
24 liter
S-koppeling
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Specificaties
Afmetingen en gewicht verpakking:
Gewicht

1.3 kg

Lengte

57.2 cm

Hoogte

28.3 cm

Breedte

28.3 cm
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Geen zak in het vat
Voor dranken met een alcoholgehalte van max. 20%
(*) De keg is voorgespoeld en op druk gezet met stikstof, waardoor er slechts 0,4
ppm zuurstof achterblijft in de keg.
Gewicht en afmetingen:
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Max. diameter
Max. hoogte
Leeggewicht voor standaardvat
Leeggewicht voor vat met zak
# vaten / EUR-pallet
Leeg
# lagen / EUR-pallet
# vaten / EUR-pallet
Vol
# lagen / EUR-pallet
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12 l
246 mm
404 mm
0,99 kg
1,06 kg
75
5
60
4

16 l
246 mm
494 mm
1,05 kg
1,13 kg
60
4
45
3
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20 l
246 mm
582 mm
1,12 kg
1,21 kg
60
4
30
2

24 l
283 mm
572 mm
1,30 kg
1,39 kg
48
4
24
2

30 l
283 mm
676 mm
1,43 kg
1,52 kg
36
3
24
2

