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 4 زا 1 صفحه

 
 
 
 

 استاندارد فوت 02کانتینر 

 حداکثر ظرفیت بار فضای داخل ارتفاع درب عرض درب ارتفاع داخل عرض داخل طول داخلی

 پوند 0.7.44 فوت مکعب 171.1 ”6 ’7 ”8 ’7 ”10 ’7 ”8 ’7 ”4 ’19

 کیلوگرم 4..117 مترمکعب 1/55 متر 12/1 متر 55/1 متر 5.5/1 متر 55/1 متر 5/.

 
 
 

 استاندارد فوت 02 کانتینر

 حداکثر ظرفیت بار فضای داخل ارتفاع درب عرض درب ارتفاع داخل عرض داخل طول داخلی

 پوند 5.7404 فوت مکعب 175.4 ”6 ’7 ”8 ’7 ”10 ’7 ”8 ’7 ”5 ’39

 کیلوگرم 107.24 مترمکعب .0/. متر 12/1 متر 55/1 متر 5.5/1 متر 55/1 متر 450/11

 
 
 

 High Cube (HC)استاندارد  فوت 02کانتینر 

 حداکثر ظرفیت بار فضای داخل ارتفاع درب عرض درب ارتفاع داخل عرض داخل طول داخلی

 پوند 527054 فوت مکعب 170.0 ”5 ’8 ”8 ’7 ”10 ’8 ”8 ’7 ”5 ’39

 کیلوگرم 157.24 مترمکعب 0/00 متر 505/1 متر 55/1 متر 1/..0 متر 55/1 متر 450/11
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 4 زا 2 صفحه

 
 
 
 

 (Open Top) سقفبی استاندارد فوت  02 کانتینر

 حداکثر ظرفیت بار فضای داخل ارتفاع درب عرض درب ارتفاع داخل عرض داخل طول داخلی

 پوند 0.7014 فوت مکعب 17150 ”2 ’7 ”6 ’7 ”8 ’7 ”7 ’7 ”4 ’19

 کیلوگرم 117044 مترمکعب 15/51 متر 120/1 متر 12/1 متر 55/1 متر 511/1 متر 5/.

 
 
 

 (Open Top) سقفبی استاندارد فوت  02 کانتینر

 حداکثر ظرفیت بار فضای داخل ارتفاع درب عرض درب ارتفاع داخل عرض داخل طول داخلی

 پوند 527.14 فوت مکعب 17554 ”5 ’7 ”8 ’7 ”8 ’7 ”8 ’7 ”5 ’39

 کیلوگرم 107054 مترمکعب 5/05 متر 1.0/1 متر 55/1 متر 55/1 متر 55/1 متر 450/11

 
 
 

 Flat Rackاستاندارد فوت  02 کانتینر

 حداکثر ظرفیت بار فضای داخل ارتفاع درب عرض درب ارتفاع داخل عرض داخل طول داخلی

 پوند 0.7555 - - - ”4 ”7 ”3 ’7 ”5 ’18

 کیلوگرم 1170.4 - - - متر 155/1 متر 1/1 متر 014/5
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 4 زا 3 صفحه

 
 
 

 Flat Rackاستاندارد فوت  02 کانتینر

 حداکثر ظرفیت بار فضای داخل ارتفاع درب عرض درب ارتفاع داخل عرض داخل طول داخلی

 پوند 257244 - - - ”5 ’6 ”10 ’6 ”7 ’39

 کیلوگرم 5.7444 - - - متر½  متر 052/1 متر 42/11

 
 
 

 (Reefer)یخچالدار  استاندارد فوت 02کانتینر 

 حداکثر ظرفیت بار فضای داخل ارتفاع درب عرض درب ارتفاع داخل عرض داخل طول داخلی

 پوند 0570.4 فوت مکعب 17444 ”3 ’7 ”5 ’7 ”5 ’7 ”5 ’7 ”8 ’17

 کیلوگرم 147244 مترمکعب 5/12 متر 11/1 متر 1.0/1 متر 1.0/1 متر 1.0/1 متر 015/5

 
 
 

 (Reefer)یخچالدار  استاندارد فوت 02کانتینر 

 حداکثر ظرفیت بار فضای داخل ارتفاع درب عرض درب ارتفاع داخل عرض داخل طول داخلی

 پوند 5071.0 فوت مکعب 17404 ”0 ’7 ”5 ’7 ”2 ’7 ”5 ’7 ”8 ’37

 کیلوگرم 157524 مترمکعب .2/5 متر 15/1 متر 1.0/1 متر 120/1 متر 1.0/1 متر 5/11
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 4 زا 4 صفحه

 
 
 
 

 High Cube (Reefer HC)یخچالدار  استاندارد فوت 02کانتینر 

 حداکثر ظرفیت بار فضای داخل ارتفاع درب عرض درب ارتفاع داخل عرض داخل طول داخلی

 پوند  5.7.01 فوت مکعب 17555 ”0 ’8 ”6 ’7 ”2 ’8 ”6 ’7 ”11 ’37

 کیلوگرم 157.24 مترمکعب 0/00 متر 00/1 متر 12/1 متر 5/1 متر 12/1 متر 50/11

 
 
 

 (Flat) تختاستاندارد فوت  02 کانتینر

 حداکثر ظرفیت بار فضای داخل ارتفاع درب عرض درب ارتفاع داخل عرض داخل طول داخلی

 پوند 5172.0 - - - ”4 ’7 ”0 ’8 ”11 ’19

 کیلوگرم 107444 - - - متر 155/1 متر 00/1 متر 0

 
 
 

 (Flat) تختاستاندارد فوت  02 کانتینر

 حداکثر ظرفیت بار فضای داخل ارتفاع درب عرض درب ارتفاع داخل عرض داخل طول داخلی

 پوند ..2075 - - - ”5 ’6 ”0 ’8 ”0 ’40

 کیلوگرم 5.7144 - - - متر 5/1. متر 00/1 متر 12/11

 




