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Laitesuoja kontista on oiva ratkaisu, kun tarvitset 
kestävää suojaa laitteistollesi. Merikonttiin 
rakennettu laitesuoja mahdollistaa laitteiston 
tehokkaan asennuksen ja kätevän siirtelyn. 
Konttikokojen laaja skaala varmistaa sen, että 
jokaiseen tilantarpeeseen löytyy juuri oikean 
kokoinen laitesuoja.

Laitetilakontti sopii laitesuojaksi niin generaattoreille 
ja kompressoreille kuin erilaisille jäädytys-, 
puhdistus ja lämmitysyksiköille. Käyttövalmiin kontin 
saat käyttöösi haluamillasi räätälöinneillä.

Laitesuoja kontista

Eilen saatiin kontti perille!
Käyttäjiltä kuulin, että on erittäin hyvin 
rakennetut ja käyttökelpoiset hyllyköt!
Kiitos ja hyvää viikonloppua!

“
Lasse Harvistola
 
Huoltojohtaja
Eekoon Autokaupat
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Kontin muokkausmahdollisuudet varmistavat sen, että monimutkaisimmatkin laitteet mahtuvat 
laitetilakonttiin sujuvasti. Kontin aukotukset ja muut räätälöinnit mahdollistavat mutkattoman 
asennuksen. Laitesuoja pystytään tarvittaessa asentamaan suoraan tehdasrakennukseen. Tällöin työt 
voidaan tehdä mahdollisimman pitkälle valmiiksi jo kokoonpanossa, jolloin jäljelle jää vain valmiin 
laitteiston paikoilleen asentaminen.

Vaikka merikonttien kokovaihtoehtoja on runsaasti, eivät kontin mitat jää laitesuojan rajoittavaksi 
tekijäksi. Laitetilakonttia voidaan korottaa tai lyhentää tarpeen vaatiessa, jolloin optimaalinen 
tilankäyttö on mahdollista. Kontti voidaan myös eristää paloturvallisilla materiaaleilla huomioiden 
tilaan asennettavien laitteiden ja muun ympäristön tarpeet.

Laitetilakontin modifiointi

Eristys

Vaihtolavakiskot

Sähköistys

Varastohyllyt

Käyntiovet

Maalaus
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Esimerkkejä toteuttamistamme laitetiloista

Konttityyppi 20’ DC 40’ DC 40’ HC 40’ HCPW

Pituus 6050 mm 12200 mm 12200 mm 12200 mm

Leveys 2440 mm 2440 mm 2440 mm 2500 mm

Korkeus 2590 mm 2590 mm 2896 mm 2896 mm

Sisäpituus 5890 mm 12010 mm 12010 mm 12010 mm

Sisäleveys 2330 mm 2330 mm 2330 mm 2440 mm

Sisäkorkeus 2370 mm 2370 mm 2680 mm 2680 mm

Oviaukko k. 2280 mm 2280 mm 2580 mm 2580 mm

Oviaukko I. 2330 mm 2330 mm 2330 mm 2440 mm

Kantavuus 28000 kg 26000 kg 26000 kg 25110 kg

Paino 2250 kg 4000 kg 4200 kg 4370 kg

Pinta-ala 13,7 m² 28,1 m² 28,1 m² 29,3 m²

Tilavuus 31,8 m³ 66,4 m³ 76 m³ 79 m³

Eurolavat 11 kpl 23 kpl 23 kpl 30 kpl

Laitetila Korotettu laitetila Laitetilan käyntiovi

LaitetilaLaitetila valuma-altaalla



5

Konttimyynti
Anna-Maija Majander
+358 50 5757 895
anna-maija.majander(at) arcticcontainer.fi

Varustelupäällikkö
Pete Leinonen
+358 50 5757 893
pete.leinonen(at) arcticcontainer.fi

Usein kysyttyjä kysymyksiä konteista 
ja konttien varustelusta

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Konttityyppi 20’ DC 40’ DC 40’ HC 40’ HCPW

Pituus 6050 mm 12200 mm 12200 mm 12200 mm

Leveys 2440 mm 2440 mm 2440 mm 2500 mm

Korkeus 2590 mm 2590 mm 2896 mm 2896 mm

Sisäpituus 5890 mm 12010 mm 12010 mm 12010 mm

Sisäleveys 2330 mm 2330 mm 2330 mm 2440 mm

Sisäkorkeus 2370 mm 2370 mm 2680 mm 2680 mm

Oviaukko k. 2280 mm 2280 mm 2580 mm 2580 mm

Oviaukko I. 2330 mm 2330 mm 2330 mm 2440 mm

Kantavuus 28000 kg 26000 kg 26000 kg 25110 kg

Paino 2250 kg 4000 kg 4200 kg 4370 kg

Pinta-ala 13,7 m² 28,1 m² 28,1 m² 29,3 m²

Tilavuus 31,8 m³ 66,4 m³ 76 m³ 79 m³

Eurolavat 11 kpl 23 kpl 23 kpl 30 kpl

Laitesuojan on mahdollista tehdä useita erilaisia muokkauksia tarpeidesi mukaan. Yleisimmät 
räätälöinnit ovat maalaus, eristys, sähköistys, käyntiovet, korotus sekä lyhennys. Meiltä saat myös 
työmaakontit sekä erilaiset vaarallisten aineiden säilytykseen soveltuvat kontit.

Mitä muokkauksia konttiin on mahdollista tehdä?

Standardikokomme, joita on valmiina varastossa ovat 20’ (6m) ja 40’ (12m) sekä 30 cm korkeampi 
40’HC. Tilaustuotteena ovat saatavilla myös minikontit koossa 8’ (2,5m), 10’ (3m) sekä 12’ (3m). 
Tilaustuotteena myös korkeampi ja leveämpi 40’ HCPW. Kontin koko vaikuttaa osaltaan sen 
muokattavuuteen, etenkin siihen minkälaisia sisusteita konttiin mahtuu ja kannattaa asentaa. 
Konttiasiantuntijamme auttavat sinua löytämään tarpeisiisi sopivan kokoisen kontin.

Minkä kokoisia varastokontteja on saatavilla?

Suomeen jäävät kontit pitää tullata Suomessa, koska ne ovat olleet kansainvälisessä rahtikäytössä 
tullivapaasti. Me Arctic Containerilla tullaamme kaikki myymämme kontit, joten sinun ei 
asiakkaana tarvitse huolehtia tullausprosessista.

Pitääkö kontit tullata?

Voimme tarjota kuljetusta yhteistyökumppaneidemme kautta. Jos haluat rahtitarjouksen 
kauttamme, lisää tästä tieto tarjouspyyntöösi sekä määränpään osoite.

Saanko kontille kuljetuksen Arctic Containerilta?
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