
طريقه نصب فلكسي تانك



- اين فلكسي تانك ها در اين نوع كانتينر ها قابل نصب هستند.اين نوع كانتينر ها بايد مخصوص حمل مواد سنگين 1
 بوده و هيچ آسيبي به آن نرسيده باشد.

 - قبل از نصب فلكسي تانك ها كف كانتينر بايد كامال تميز شود و از سالم بودن كانتينر بايد اطمينان حاصل كرد.2

بايد عاري از هرگونه بو و رايحه باشد. كانتينر بايد كامال سالم باشد و هيچگونه آسيبي 

  سال نگذشته باشد.5به آن نرسيده باشد و عمر آن حداكثر از  

شته باشد. سام سخت و يا تيز و يا برآمدگي هاي تيز در كانتينر نبايد وجود دا  هيچگونه اج

ده شود. سب پوشان وار چ د و برآمدگيهاي تيز ميتوانند با ن سام بايد كامال تميز گردن  اينگونه اج



 برآمدگيهاي سطح و يا قسمت هاي تعمير شده با نوار چسب بايد پوشانده شود.



 - بعد از چك كردن كف كانتينر، مطمئن شويد كه ديواره هاي كانتينر كامال سالم بوده و هيچگونه برآمدگيهاي تيز3
 و قسمتهاي تعميري نداشته باشد.

اگر هرگونه قسمتهاي تعميري و يا آسيب داده مشاهده شود، كانتينر بايد تعويض شود در غير اين صورت به فلكسي 
 تانك ها در معرض آسيب قرار خواهند گرفت. قسمت هاي جوشكاري شده بايد با نوار چسب پوشانده شود.

 - بعد از اينكه كانتينر طبق دستورالعمل هاي باال بررسي گرديد،ديواره هاي كانتينر و كف آن بايد با مقوا و يا 4

 مواد پالستيكي و يا نوار فيلم پوشانده شود.



 - بعد از آماده كردن كانتينر، فلكسي تانك را مي توان از بسته بندي آن خارج نموده و در كف كانتينر خوابانده شود5

ك ها بهتر اين است سي تان عدم آسيب رسي به فلك  توجه: براي 

د.              كه بدون كفش وارد كانتينر شوي
تمام فلكسي تانك ها داراي توضيح مختصر نصب، برچسب احتياط و برچسب پلمب  مي باشند

 فلكسي تانك ها بايد طوري كف كانتينر خوابانده شود كه شير آن در زير و به سمت درب باشد.



  قرمز رنگ ميباشندXفلكسي تانك ها از مركز آن بايد باز و پخش گردد. فلكسي تانك ها در مركز داراي عالمت 

 كه درست بايد در مركز كانتينر قرار گيرد. قسمت اضافه در انتها بايد به سمت رو تا شود.

قسمت اضافه آخر بايد روي قسمت هاي اضافه كنار تا شود و اين روش براي بارگيري يكسان بسيار مهم مي باشد. 



طريقه نصب ديواره: 

 ): PPسوار كردن ديواره رويي (ديواره 
يك شيار در هنگام توليد باال و پايين قسمت جلوي  فلكسي تانك تعبيه شده است كه يك لوله آهني از آنها ميتواند 

 يك عدد) 2.361.9 عدد، 5 متر 2.41(  عدد لوله آهني مورد نياز است 7 تا 6عبور كند. براي هر ديواره 

2.36لوله 

 متري به صورت عمودي قرار مي گيرد. 1.9و 

در دو گوشه باالي فلكسي تان ها دو عدد تسمه براي بستن فلكسي تانك ه به دو گوشه باالي كانتينر وجود دارد 

 متر ،  متر 

5        2.41در قسمت پايين قرار مي گيرد،  عدد  متر در به صورت افقي قرار مي گيرد   متري

 يك عدد



بعد از آويزان كردن دو طرف فلكسي، لوله هاي فلزي بايد از داخل گيره هاي تعبيه شده عبور كنند 
 و لوله فلزي  متري به صورت عمودي در وسط لوله ها قرار مي گيرد1.9

 بعد از نصب لوله ها، شير تخليه در جاي خود قرار گرفته (درست مطابق شكل) و با بست كمربندي به لوله ها بسته شود.  

بعد از محكم كردن شير تخليه، مراحل نصب پايان يافته و فلكسي آماده بارگيري مي باشد. 



بشقاب تقويتي بايد در پشت پيچ ها قرار گرفته باشد. 

پيچ ها بايد جلوي بشقاب تقويتي قرار گرفته باشد. 

فلكسي تانك هاي ما داراي آداپتورهاي مختلف مي باشد، كه به سادگي قابل تعويض مي باشند. 



مراحل نصب به اتمام رسيده است. دوباره داخل كانتينر را چك نماييد تا هيچ ابزاري در داخل جا نمانده باشد. 

قبل از پر كردن فلكسي تانك، درب سمت چپ كانتينر حتما بسته باشد و برچسب ها را روي آن بچسبانيد. 

بعد از نصب آداپتور مناسب و بستن درب سمت چپ كانتينر، مي توانيد شير را نصب و بارگيري را آغاز نماييد. 

در هنگام بارگيري مراقب باشيد تا شلنگ بارگيري به صورت افقي قرار گيرد تا به شير تخليه فلكسي فشار نياورد. 



باز و بسته كردن شير: 

براي باز كردن شير ابتدا بايد قفل آن باز شود. براي باز كردن قفل بايد دو دستگيره آبي و قرمز هم زمان به سمت هم  

  . فشار دهيد. 

اكنون قفل دستگيره باز شده و مي توانيد شير را باز كنيد



بعد از باز كردن كامل شير دوبار دستگيره ها قفل شده، براي بستن شير مجددا بايد قفل را به همان صورت باز كنيد. 

عمليات بار گيري را تا زمان كامل پرشدن فلكسي ادامه دهيد. در هنگام حمل و نقل ميزان بارگيري فلكسي بسيار  

 مي باشد. اگر فلكسي تانك به صورت كامل پر نگردد، در داخل %2-/+حائز اهميت است. تفاوت مجاز بار گيري  
كانتينر تكان خورده و بسيار خطرناك مي باشد. فلكسي تانك ها بايد به صورت كامل پر گردد. 

 


