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HANDLING- EN OPSLAG-
SYSTEMEN VOOR BIG BAGS / 
FIBC’S
Het Indus Neva Big Bag Handling- en Opslagsysteem is hét systeem voor het 

eenvoudig vullen, veilig in- en extern transporteren, efficiënt gestapeld 

opslaan én het (gedoseerd) lossen van Big Bags / FIBC’s. 

Het Indus Neva Systeem bestaat uit een komvormig kunststof onderstel met 

een vanaf de zijkant te bedienen los- en doseerschuif en 4 stalen buizen met 

speciale kunststof koppen en voeten voor de fixatie van de Big Bag en voor 

het doorstapelen van de systemen.

Afvullen Veilig intern én extern transporteren Ruimtebesparende opslag
Max. 4 hoog x 1.500 kg)

Handmatig lossen Naadloze implementatie Minimaal retour volume Gereduceerd volume wanneer het 
systeem even niet gebruikt wordt

Het complete

Indus Neva Systeem
Het deck van de Indus Neva

met gesloten schuif

Het deck van de Indus Neva
met geopende schuif voor

(gedoseerde) onderlossing

IMPROVING 
YOUR BULK 
STORAGE 
AND 
LOGISTICS



Het Indus Neva Systeem is geschikt voor Big Bags / FIBC’s 

met een minimale hoogte van 40 cm. en een maximale 

hoogte van 230 cm. (inkoopspecificatie). De lengte en 

breedte van de Big Bag / FIBC dient bij voorkeur rond de 

95 x 95 cm. te liggen (inkoopspecificatie).

AFMETINGEN

THE SMART WAY TO 
HANDLE BIGBAGS IN 
YOUR ENTIRE SUPPLY 
CHAIN.

GEWICHT, MATE-
RIAAL, BELASTING EN 
CERTIFICERING
Materiaal onderstel Indus Neva
Polypropyleen, 30 kg.

Materiaal overige kunststof delen
Polypropyleen / Polyamide

Materiaal stapel/fixatiebuizen
Gegalvaniseerd staal (optioneel RVS, Type 304 AISI)

Gewicht Indus Neva systeem compleet
50 kg. voor Big Bags van b.v. 95x95x105 cm

Gewicht Indus Neva systeem compleet
56kg voor Big Bags van b.v. 95x95x105 cm

Gewicht Indus Neva systeem compleet
60 kg.  voor Big Bags van b.v. 95x95x105 cm

Maximale belasting Indus Neva
1.500 kg. per stuk

Maximale belasting Indus Neva gestapeld
4 hoog x 1.500 kg.

Temperatuurbereik tijdens gebruik
-10°C tot + 40°C

Getest en gecertificeerd door
IBE-BVI, Sebert

UITVOERINGEN VAN
DE KOPPEN

De veerkop is met name geschikt voor 

gebruikers die met het systeem willen 

afvullen, transporteren, opslaan én lossen. 

Door de kracht van de veer is het moeilijk 

om reeds gevulde Big Bagsin het systeem 

te plaatsen en voor lossing de hijslussen te 

fixeren.

De ratelkop is met name geschikt voor ge-

bruikers die tevens reeds gevulde Big Bags 

in het systeem willen plaatsen voor verder 

transport, opslag of lossen. Dit type kop 

wordt tevens geadviseerd voor de hand-

ling van Big Bags met korte hijslussen.

De (Rol)Veerkop

De Ratelkop

120cm
(47”)

120cm
(47”)

H

= Totale systeemhoogte

= Big Bag hoogte (inkoopspecificatie) + 35 cm 

Dit kan iets afwijken al naar gelang de lengte van de hijslus-

sen
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