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ตูคอนเทนเนอร มาตรฐาน ISO ขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต
ขอมูลทั่วไป ตูคอนเทนเนอร

FREIGHT CONTAINERS

หนา
88-1

หมวดสินค้ า

หมวดสินค้า

ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน / FREIGHT CONTAINERS
ตู้คอนเทนเนอร์ มาตรฐาน

88-2

การรับประกันสินคา

88

88
บร�บริษษัทัททรานส
นจ�นเนีจิยเนีร��งยจำกั
โทร 02-513-2571
02 513 2571
ทรานส์เทคเอ็
เทคเอ็
ริ่ง จํดากั ด โทร
TRANSTEC
ENGINEERING
CO.,LTD.
02 512 1735
Transtec Engineering Co.,Ltd. แฟ็แฟ
กซ์กซ02-512-1735

CAT-580001 4-07-2559

www.transtec-group.com
www.transtec-group.com
sales@transtec-group.com
info@transtec-group.com

ตู คอนเทนเนอร มาตรฐาน ISO ขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต

ขนาด
รหัสสินคา

20 ฟุ ต

40 ฟุ ต

88-20886-WHITE

88-40886-WHITE

2,200 กก.
28,280 กก.
30,480 กก.

3,620 กก.
26,800 กก.
30,480 กก.

กวาง x สูง x ยาว (มม.)
2,440 x 2,590 x 6,060
2,350 x 2,390 x 5,710

กวาง x สูง x ยาว (มม.)
2,440 x 2,590 x 12,190
2,350 x 2,390 x 12,030

33.1 ลบ.เมตร

67.5 ลบ.เมตร

หมวดสิ
นค้นาค้า
หมวดสิ

อนเทนเนอร์มาตรฐาน / FREIGHT
ตู้คอนเทนเนอร์ตูม้คาตรฐาน
FREIGHTCONTAINERS
CONTAINERS

น้ําหนักตู
น้ําหนักเปลา
น้ําหนักบรรทุก
น้ําหนักรวม
ขนาดสัดสวน
ภายนอก
ภายใน
ปริมาตร
สี

พนสีรองพื้ น 2 ชั้ น และสีจริงอีก 1 ชั้ น ซึ่ งมีคุณสมบัติยึดติดแนน
ทนทานตอสภาพดินฟาอากาศสูง รวมถึงกันความชื้ นไดดี

โครงสราง

ผลิตตามมาตรฐาน ISO สําหรับบรรทุกสินคาทางเรือทั่ วโลก
วัสดุเปนเหล็กรอบดาน มีประตูทายเปดออกได 2 บาน รับน้ําหนัก
รวมไดประมาณ 30 ตัน ทุกมุมตู ล็อคไดดวยเครื่ องมือยึดตู สินคา

การใชงาน

เหมาะใชงานขนสงทั่ วไป, ขนาดสัดสวนเปนไปตามขอกําหนดของ
กรมการขนสงทางบก, แข็งแรงทนทานอายุการใชงานมากกวา 10 ป
ขนาด 20 ฟุต - เหมาะใชกับรถ 6 ลอ, 10 ลอ
ขนาด 40 ฟุต - เหมาะใชกับรถกึ่ งพวง 2 เพลา / 3 เพลา
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ทคเอ็นจ�เทคเอ็
เนียร��งนจำกั
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02-513-2571
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แฟ
ก
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ข้ อมูลทัว่ ไป ตู้คอนเทนเนอร์

ผลิตตามมาตรฐาน ISO 1AA หรือ 1CC เปน DRY CARGO
ออกแบบสําหรับบรรทุกสินคาทั่วไป โดยทางเรือ, ทางบก, ทางรถไฟ ไดทั่วโลก วัสดุที่ใชรองรับ
อุณหภูมิ -30°C ถึง +80°C ซึงไมมีผลตอความแข็งแรงของตู
การยก
และเคลื่อนยาย

การยกตูในแนวดิ่ง ใชเครื่องมือยก (SPREADERS) โดยล็อคดวย HOOKS,
SHACKLES, TWIST LOCKS หรือ SLING WIRE ล็อคที่มุมตู ทํามุมไมเกิน
30° ในแนวดิ่ง

วัสดุ

ตัวตู สวนมากเปนเหล็ก CORTEN A (SPA-H, B480) หรือเทียบเทาที่มี
โดยมีคา T.S. 49 kg/mm,2 Y. P. 35 kg/mm2 บางสวนใชเหล็ก SS400
เชน คานลางดานหนา, คานพื้นดานหลัง และมีบางสวนใชเหล็ก SM490A
เชน คานเสาดานในยึดประตูหลัง
มุมตู เปนเหล็กหลอเหนียวเชื่อมได SCW480
ประตูดานทาย ซีลดวยยางคุณภาพ EDPM หนาตัดพิเศษ แบบ J-TYPE
พื้น เปนไมอัดแบบแข็งอยางนอย 9 ชั้น ความหนา 28 มม.

โครงสราง

ตู CONTAINER เปนโครงสรางเหล็กทั้ งหมด
ดานหนา เปนเหล็กพับแนวตั้ ง หนา 2.0 มม.
ดานขาง เปนเหล็กพับเนวตั้ ง หนา 1.6 มม.
หลังคา เปนเหล็กป มขึ้ นรูป หนา 2.0 มม.
ประตูทาย เปนเหล็กพับแนวนอน หนา 2.0 มม.
เสริมเฟรมประตูดานบนดวยเหล็กกลอง หนา 2.3 มม.
ดานขางและกลาง เปนเหล็กกลอง หนา 3.2 มม.
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หมวดสิ
นค้นาค้า
หมวดสิ

้คอนเทนเนอร์มมาตรฐาน
าตรฐาน / FREIGHT CONTAINERS
ตู้คตูอนเทนเนอร์
FREIGHT CONTAINERS

การเตรียมพื้ นผิว
เหล็กที่ ใชผลิตกอน หรือหลังการพับ, ป ม ตองพนทราย
ทําความสะอาดผิว ตามมาตรฐาน SWEDISH STANDARD SA2 1/2
บานพับ, กลอนประตูและอุปกรณตาง ๆ เปน HOT-DIPPING ZINC
GALVANIZED ที่ ความหนาประมาณ 75 ไมครอน
พนสีรองพื้ น POLYAMIDE CURED ZINC RICH EPOXY ความหนา
ประมาณ 10-15 ไมครอน ทันทีที่ หลังจากการพนทรายแลว ตองอบแหง
ดวยความรอน
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O
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การพนสี

สีรองพื้ น หลังจากประกอบตู และทําความสะอาดแลว ทาสีรองพื้ น 2 ชั้ น
O

O
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ชั้ นแรก เปนสี ZINC RICH PRIMER หนาประมาณ 10 ไมครอน
ชั้ นสอง เปนสี ZINC RICH PRIMER หนาประมาณ 35-40 ไมครอน
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O
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สีจริง พนหลังจากสีรองพื้ นแหงแลว
พนสีจริงภายใน - หนาประมาณ 50 ไมครอน
พนสีจริงภายนอก - หนาประมาณ 55-60 ไมครอน
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