
FUVAROZÁSI SEGÉDLET

Az alábbi dokumentumban a 3 legjellemzobb kamiontípus 
(90 m³-es  és 120 m³-es nyerges, és 120 m³-es pótos 

kamionok) rakodásához nyújtunk segítséget.

kgm m² dbIQ IQ

kgm m² dbIQ IQ



IsoteQ® termék
típusa

90 m³-es nyerges kamion
13,6 m hossz x 2,45 m szélesség x 2,75 m magasság

kgm m²

IQ

db kgm²db

egységcsomagolás (e.cs.)*

egységcsomagolás
mérete db/e.cs. mennyiség/e.cs. súly**/e.cs.

teljes rakomány

e.cs./rakomány db/rakomány
mennyiség
/rakomány súly**/rakomány

IQ

IsoteQ® NORMÁL
falelem

IsoteQ® NORMÁL
áthidaló elem

IsoteQ® NORMÁL
koszorú elem

1,02x1,02x ±1,29m

1,02x1,02x ±0,78m

1,02x0,57x ±1,04m

20 db

12 db

12 db

5 m²

12 fm

12 fm

± 12,90 kg

± 12,07 kg

± 4,61 kg

52 e.cs.

52 e.cs.***

52 e.cs.***

1040 db 260 m² ± 670,8 kg

—

—

—

— —

—

IsoteQ® PLUSZ
falelem 1,02x1,02x ±1,29m 15 db 3,75 m² ± 14,33 kg 52 e.cs. 780 db 195 m² ± 745,16 kg

IsoteQ® PLUSZ
áthidaló elem

1,02x1,02x ±1,04m 12 db 12 fm ± 14,10 kg 52 e.cs.*** — — —

IsoteQ® PLUSZ
koszorú elem 1,02x0,73x ±1,04m 12 db 12 fm ± 8,36 kg 52 e.cs.*** — — —

IsoteQ® EXTRA
falelem 1,06x1,02x ±1,29m 15 db 3,75 m² ± 19,02 kg 52 e.cs. 780 db 195 m² ± 989,04 kg

IsoteQ® EXTRA
áthidaló elem

1,06x1,02x ±1,04m 12 db 12 fm ± 17,86 kg 52 e.cs.*** — — —

IsoteQ® EXTRA
koszorú elem 1,06x0,73x ±1,04m 12 db 12 fm ± 12,10 kg 52 e.cs.*** — — —

IsoteQ® PASSZÍV
falelem 1,22x1,02x ±1,29m 15 db 3,75 m² ± 23,72 kg 52 e.cs. 780 db 195 m² ± 1.233,44 kg

IsoteQ® PASSZÍV
áthidaló elem 1,22x1,02x ±1,04m 12 db 12 fm ± 21,60 kg 52 e.cs.*** — — —

IsoteQ® PASSZÍV
koszorú elem 1,02x1,02x ±1,04m 12 db 12 fm ± 15,86 kg 52 e.cs.*** — — —

IsoteQ®
PROFESSIONAL

födémelem
0,80x0,58x ±1,23m 6 db 2,25 m² ± 7,93 kg 132 e.cs. 792 db 297 m² ± 1.046,76 kg

*Termékeinket fóliázva, kartonpapír élvédővel ellátva és pántolva csomagoljuk. Termékeink kizárólag egységcsomagolásban kerülnek kiszállításra. Egységcsomagolást 
NEM áll módunkban megbontani, így kerülve el a termékek esetleges sérülését a kiszállítás közben.
** A súlyadatok kiszárítva, pentán nélkül, beépítésre alkalmas formában értendőek.
*** Típusazonos falelemmel szállítandó, megrendelése és kiszállítása önálló rakományként nem jellemző. Az egységcsomagolás/rakomány adat falelemmel és 
koszorúelemmel kombinálva értelmezendő.



13×
13×

13×
13×

22× 22× 22×

22× 22× 22×

Rakodási rend
fal-, áthidaló- és koszorúelem-egységcsomagolásokra vonatkozóan

Rakodási rend
Professional födém elem egységcsomagolásokra vonatkozóan

90 m³-es nyerges kamion
13,6 m hossz x 2,45 m szélesség x 2,75 m magasság

52 db

132 db



IsoteQ® termék
típusa

kgm m²

IQ

db kgm²db

egységcsomagolás (e.cs.)*

egységcsomagolás
mérete db/e.cs. mennyiség/e.cs. súly**/e.cs.

teljes rakomány

e.cs./rakomány db/rakomány
mennyiség
/rakomány súly**/rakomány

IQ

IsoteQ® NORMÁL
falelem

IsoteQ® NORMÁL
áthidaló elem

IsoteQ® NORMÁL
koszorú elem

1,02x1,02x ±1,29m

1,02x1,02x ±0,78m

1,02x0,57x ±1,04m

20 db

12 db

12 db

5 m²

12 fm

12 fm

± 12,90 kg

± 12,07 kg

± 4,61 kg

56 e.cs.

56 e.cs.***

56 e.cs.***

1120 db 280 m² ± 722,40 kg

—

—

—

— —

—

IsoteQ® PLUSZ
falelem 1,02x1,02x ±1,29m 15 db 3,75 m² ± 14,33 kg 56 e.cs. 840 db 210 m² ± 802,48 kg

IsoteQ® PLUSZ
áthidaló elem

1,02x1,02x ±1,04m 12 db 12 fm ± 14,10 kg 56 e.cs.*** — — —

IsoteQ® PLUSZ
koszorú elem 1,02x0,73x ±1,04m 12 db 12 fm ± 8,36 kg 56 e.cs.*** — — —

IsoteQ® EXTRA
falelem 1,06x1,02x ±1,29m 15 db 3,75 m² ± 19,02 kg 56 e.cs. 840 db 210 m² ± 1065,12 kg

IsoteQ® EXTRA
áthidaló elem

1,06x1,02x ±1,04m 12 db 12 fm ± 17,86 kg 56 e.cs.*** — — —

IsoteQ® EXTRA
koszorú elem 1,06x0,73x ±1,04m 12 db 12 fm ± 12,10 kg 56 e.cs.*** — — —

IsoteQ® PASSZÍV
falelem 1,22x1,02x ±1,29m 15 db 3,75 m² ± 23,72 kg 56 e.cs. 840 db 210 m² ± 1.328,32 kg

IsoteQ® PASSZÍV
áthidaló elem 1,22x1,02x ±1,04m 12 db 12 fm ± 21,60 kg 56 e.cs.*** — — —

IsoteQ® PASSZÍV
koszorú elem 1,02x1,02x ±1,04m 12 db 12 fm ± 15,86 kg 56 e.cs.*** — — —

IsoteQ®
PROFESSIONAL

födémelem
0,80x0,58x ±1,23m 6 db 2,25 m² ± 7,93 kg 144 e.cs. 864 db 324 m² ± 1.141,92 kg

*Termékeinket fóliázva, kartonpapír élvédővel ellátva és pántolva csomagoljuk. Termékeink kizárólag egységcsomagolásban kerülnek kiszállításra. Egységcsomagolást 
NEM áll módunkban megbontani, így kerülve el a termékek esetleges sérülését a kiszállítás közben. 
** A súlyadatok kiszárítva, pentán nélkül, beépítésre alkalmas formában értendőek.
*** Típusazonos falelemmel szállítandó, megrendelése és kiszállítása önálló rakományként nem jellemző. Az egységcsomagolás/rakomány adat falelemmel és 
koszorúelemmel kombinálva értelmezendő.

120 m³-es nyerges kamion
14 m hossz x 2,55 m szélesség x 2,95 m magasság



Rakodási rend
fal-, áthidaló- és koszorúelem-egységcsomagolásokra vonatkozóan

Rakodási rend
Professional födém elem egységcsomagolásokra vonatkozóan

14×
14×

14×
14×

120 m³-es nyerges kamion
14 m hossz x 2,55 m szélesség x 2,95 m magasság

56 db

24× 24× 24×

24× 24× 24× 144 db



IsoteQ® termék
típusa

kgm m²

IQ

db kgm²db

egységcsomagolás (e.cs.)*

egységcsomagolás
mérete db/e.cs. mennyiség/e.cs. súly**/e.cs.

teljes rakomány

e.cs./rakomány db/rakomány
mennyiség
/rakomány súly**/rakomány

IQ

IsoteQ® NORMÁL
falelem

IsoteQ® NORMÁL
áthidaló elem

IsoteQ® NORMÁL
koszorú elem

1,02x1,02x ±1,29m

1,02x1,02x ±0,78m

1,02x0,57x ±1,04m

20 db

12 db

12 db

5 m²

12 fm

12 fm

± 12,90 kg

± 12,07 kg

± 4,61 kg

56 e.cs.****

56 e.cs.***

56 e.cs.***

1120 db 280 m² ± 722,40 kg

—

—

—

— —

—

IsoteQ® PLUSZ
falelem 1,02x1,02x ±1,29m 15 db 3,75 m² ± 14,33 kg 56 e.cs.**** 840 db 210 m² ± 802,48 kg

IsoteQ® PLUSZ
áthidaló elem

1,02x1,02x ±1,04m 12 db 12 fm ± 14,10 kg 56 e.cs.*** — — —

IsoteQ® PLUSZ
koszorú elem 1,02x0,73x ±1,04m 12 db 12 fm ± 8,36 kg 56 e.cs.*** — — —

IsoteQ® EXTRA
falelem 1,06x1,02x ±1,29m 15 db 3,75 m² ± 19,02 kg 56 e.cs.**** 840 db 210 m² ± 1.065,12 kg

IsoteQ® EXTRA
áthidaló elem

1,06x1,02x ±1,04m 12 db 12 fm ± 17,86 kg 56 e.cs.*** — — —

IsoteQ® EXTRA
koszorú elem 1,06x0,73x ±1,04m 12 db 12 fm ± 12,10 kg 56 e.cs.*** — — —

IsoteQ® PASSZÍV
falelem 1,22x1,02x ±1,29m 15 db 3,75 m² ± 23,72 kg 56 e.cs.**** 840 db 210 m² ± 1.328,32 kg

IsoteQ® PASSZÍV
áthidaló elem 1,22x1,02x ±1,04m 12 db 12 fm ± 21,60 kg 56 e.cs.*** — — —

IsoteQ® PASSZÍV
koszorú elem 1,02x1,02x ±1,04m 12 db 12 fm ± 15,86 kg 56 e.cs.*** — — —

IsoteQ®
PROFESSIONAL

födémelem
0,80x0,58x ±1,23m 6 db 2,25 m² ± 7,93 kg 150 e.cs.***** 900 db 337,5 m² ± 1.189,50 kg

*Termékeinket fóliázva, kartonpapír élvédővel ellátva és pántolva csomagoljuk. Termékeink kizárólag egységcsomagolásban kerülnek kiszállításra. Egységcsomagolást NEM áll 
módunkban megbontani, így kerülve el a termékek esetleges sérülését a kiszállítás közben.
** A súlyadatok kiszárítva, pentán nélkül, beépítésre alkalmas formában értendőek.
*** Típusazonos falelemmel szállítandó, megrendelése és kiszállítása önálló rakományként nem jellemző. Az egységcsomagolás/rakomány adat falelemmel és koszorúelemmel 
kombinálva értelmezendő.
**** Fal-, áthidaló- és koszorúelem szállítása esetén: 28 egységcsomagolás a gépes autórészen + 28 egységcsomagolás a tréleren
***** Födémelemek szállítása esetén: 72 egységcsomagolás a gépes autórészen + 78 egységcsomagolás a tréleren

120 m³-es pótos kamion
gépes: 7,4 m hossz x 2,45 m szélesség x 3 m magasság
tréler: 7,6 m hossz x 2,45 m szélesség x 3 m magasság



Rakodási rend
Professional födém elem egységcsomagolásokra vonatkozóan

120 m³-es pótos kamion
gépes: 7,4 m hossz x 2,45 m szélesség x 3 m magasság
tréler: 7,6 m hossz x 2,45 m szélesség x 3 m magasság

Rakodási rend
fal-, áthidaló- és koszorúelem-egységcsomagolásokra vonatkozóan7×

7×

7×
7×

7×
7×

7×
7× 28 db

78 db

28 db

Rakodási rend
fal-, áthidaló- és koszorúelem-egységcsomagolásokra vonatkozóan

12× 12× 12×

12× 12× 12×

13× 13× 13×

13× 13× 13×

72 db 78 db



IsoteQ® termék
típusa

kgm m²

IQ

db kgm²db

egységcsomagolás (e.cs.)*

egységcsomagolás
mérete db/e.cs. mennyiség/e.cs. súly**/e.cs.

teljes rakomány

e.cs./rakomány db/rakomány
mennyiség
/rakomány súly**/rakomány

IQ

IsoteQ® Végzáró
elem

IsoteQ® Magasító
elem

1,20x0,80x0,60m

1,00x0,253x0,67m

200 pár

50 db

200 pár

50 fm

± 8,40 kg

± 4,15 kg

IsoteQ® Kiegészíto elemek

A kiegészíto elemek megrendelési mennyisége a teljes rakományra 
vetítve általában elenyészo; a nagyobb egységcsomagolások 
tetejére tehetoek.

A kiegészíto elemek megrendelési mennyisége a teljes rakományra 
vetítve általában elenyészo; a nagyobb egységcsomagolások 
tetejére tehetoek.

*Végzáró elemeinket dobozba, magasító elemeinket fóliázva csomagoljuk. Termékeink kizárólag egységcsomagolásban kerülnek kiszállításra. Egységcsomagolást NEM 
áll módunkban megbontani, így kerülve el a termékek esetleges sérülését a kiszállítás közben.
** A súlyadatok kiszárítva, pentán nélkül, beépítésre alkalmas formában értendőek.

Kérje kedvezményes fuvar-árajánlatunkat!
isoteq@isoteq.hu · http://isoteq.hu/kapcsolat/ 

Minden jog fenntartva: IsoteQ Block Kft. Egységcsomagolásainkon történo egyoldalú változtatás jogát fenntartjuk. Az esetleges 
nyomdai és egyéb hibákért felelosséget nem vállalunk.

kgm m² dbIQ IQ


