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Minőségi fakonténerek 
 

MINDEN MÉRET KAPHATÓ A MEGRENDELŐ IGÉNYEI SZERINT! 

 
Termékmanager:     TEMPEL KFT. 
Csáki Ádám      H-6060 Tiszakécske, Magyarország  
+36 30 458 9741      Oláhházi dülő 18.  
csaki.adam@tempel.hu     Tel: +36 76 441 794, Fax: +36 76 441 727 
       www.tempel.hu 
       www.agroshop.hu 
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Minőségi fakonténerek 

 
 

 

 

 

 

A fakonténerek északi fenyőből, részben északi lucfenyőből készülnek. Ezek a fatípusok finomabb 
pórusúak, stabilabbak és tartósabbak, mint a délebbi fafajták. A felhasznált fa 10-12%-ban 
mesterségesen szárított. Ez segít megelőzni a fa gombafertőzését, illetve eldeformálódását a 
feldolgozás során. A fát a mesterséges szárítás után gyalulják, éleit lekerekítik.  

Ezután a fán bevágásokat ejtenek 20-40 mm-es favastagságban, vízszintesen a fa oldalain, végeinél és 
az összekötő furatoknál, ezáltal később csavarozható lesz. 

Miután a készítendő konténer méretei rendelkezésre állnak, következhet az öt részelem ragasztása és  
szegelése. Ehhez gyűrűszögeket használnak, melyek biztosítják a megfelelő nyomást és kötést. 

Ezután a konténer 5 elemre szétszerelve szállítható. 

Fakonténereink előnye a piaci versenytársakkal szemben: a fakeret átlós. Ez sokkal nagyobb stabilitást 
eredményez a konténer megtöltése során. További előny, hogy a konténer alsó és felső deszkája 40 
mm vastag. 

MINDEN MÉRET KAPHATÓ A MEGRENDELŐ IGÉNYEI SZERINT! 
 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZEK, SZERSZÁMOK, JÁTÉKOK, CSOMAGOLÓANYAGOK! 
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1 példa: A targoncavezető túl gyorsan közlekedett és nekiütközött az alsó, 40 mm-es deszkának. Ha a 
deszka 20 mm-es lenne, könnyen eltört volna. A 40 mm-es deszka azonban ellenállt a nyomásnak és 
továbbvezette azt a belső elemek felé, így a konténerben nem keletkezett sérülés. 

2 példa: A targoncavezető rosszul mérte fel a konténerek magasságát. Mivel a felső deszka 40 mm-es 
vastagságú (vagyis kétszer annyi, mint a versenytársaké), kicsi a törés valószínűsége. Konténereink további 
előnye, hogy minden oldala simára csiszolt, így a targoncavezető nem akaszthatja össze őket. A konténeren belül 
nincsenek kiálló elemek, csavarok. Ennél még jobb megoldást is találtunk: a középső oszlopot két gerenda 
erősíti, ez valamivel drágább, ám sokkal stablilabb eredményhez vezet. 

A konténerekhez nedvesség elleni védelmet is biztosítunk, felülről borítással, alulról talajvíz elleni védelemmel. 
Ez olyan gazdáknak célszerű, akik fedetlen helyen tárolják a konténereket (ez egyébként nem ajánlott). 
Sárgarépa termelőknek szintén hasznos, mert a zöldségekkel együtt nedves föld is kerülhet a konténerekbe.A 
konténerek “könnyített” változatban, 1800 x 1200 x 1200 mm méretben is készülnek. Kisebb konténer – kisebb 
igénybevétel: bár ez nem minden esetben igaz, de ennek a változatnak a célja az alapváltozathoz képest olcsóbb  
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A konténerek 3 típusú szellőztető rendszerét különböztetjük meg. 

   1. Szellőztetés a levegő keringetésével: 
Konténer típusok: 4,5,6,7,8 
Egy ventillátor/szellőztető felel a zöldségfélék, burgonya, hagyma, répa szárításáért. Bizonyos esetekben további 
hűtés is ajánlott. 
A konténerek megengedett rakodási magassága: 5-6 db. 
 

7-es típus 

5-ös típus 
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   2.   Szívó, vagy nyomó rendszer: 
Konténer típusok: 2,3 
A levegő keresztirányban, az ellenkező oldalra, a fejrész felé van elvezetve. A egyik oldalon vákuum keletkezik és a levegő 
áthalad a konténeren (egy nyomáskiegyenlítőnek köszönhetően). Fordított irányú túlnyomás esetén az eredmény ugyanaz. Ez 
a típus nyitott és zárt oldalakkal egyaránt elérhető. A nyitott oldalú konténer megkönnyíti az előszárítást, de a levegővezetés 
rosszabb.A konténerek megengedett rakodási magassága mindkét típusnál: 6 db. 

 
 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                               3-as típus 

 

                                                                     2- es típus 
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1. Mesterséges szellőztetés: 
 
Konténer típus: 1 
A konténerek egy állítható fal előtt vannak elhelyezve, a légnyílások a konténer alján találhatóak, a 
levegő ezeken keresztül áramlik a konténerek között. 10-15 konténer állítható így sorba. Az utolsó 
konténer csavaros deszkával le van zárva, így a levegő nem tud szivárogni. A levegő alulról felfelé 
áramlik a ládákon keresztül. 
 
A mesterséges szellőztetés 2 kivitelben létezik: nyiltott és zárt oldalfalakkal. 
A konténerek megengedett rakodási magassága: 5-6 db. 
 
A megrendelésekről és a pontos méretekről minden esetben rajzot készítünk, a későbbi félreértések 
elkerülése végett. 
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Alkatrészek raktárról: 
Faragó István 
Tel: +36 20 937 6007 
E-mail: farago.istvan@tempel.hu 
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Gépek, alkatrészek 
webáruházunkból: 
www.agroshop.hu 

 

GÉPEK 
Gépeink között megtalálja a 

bálázókat, fűkaszákat, rensodrókat, 
azonban webáruházunkat 

folyamatosan bővítjük, így mindig 
változó árukészlettel várjuk kedves 

vásárlóinkat! 
 

ALKATRÉSZEK 
      A legkülönfélébb mezőgazdasági 

gépekhez is megtalálja a megfelelő 
alkatrészt, csapágyokat, 

kötőelemeket, kardántengelyeket, 
 
Termékmanager:   
Csáki Ádám    
+36 30 458 9741       
csaki.adam@tempel.hu      
 
Elérhetőség:  
Tempel Kft. 
6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18. 
www.tempel.hu 
www.agroshop.hu 
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