
»	Przeładunek	kontenerów	
prosty	jak	nigdy	dotąd

Podpora ConFoot®
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ConFoot® pozwala 
oszczędzić czas,  
pieniądze oraz drogie 
wyposażenie.
Podpora ConFoot® to fiński wynala-
zek, który znacząco upraszcza przeła-
dunek kontenerów.
Podporę ConFoot® można zamontować 
i zdemontować na każdym z czterech 
dolnych naroży/kostek kontenera.
Urządzenia przeładunkowe, przyczepy 
i pozostały sprzęt transportowy może 
teraz zostać wykorzystany do innych 
celów, podczas gdy kontenery są łado-
wane, bądź rozładowywane.
Podpory ConFoot® są lekkie i łatwe w 
użyciu, dzięki czemu można korzystać z 
nich w pojedynkę.
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1.
 

Ciągnik o zawieszeniu 
pneumatycznym dostarcza 
kontener do celu.

2.
 

Kierowca montuje podpory w 
zaledwie kilka minut, obniża 
zawieszenie i odjeżdża.

3.
 

Kontener czeka na załadunek 
lub rozładunek. 
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Opatentowany 
wynalazek
•  Masa całkowita pojedynczej  
 podpory: 24 kg

•  Nominalna wysokość:  
 1043–1448 mm

•  Maksymalne dopuszczalne  
 obciążenie kontenera brutto:  
 30 t

•  700-milimetrowy odstęp  
 pomiędzy stopami podpory  
 wzdłużnie stabilizuje kontener

•  Dwuletnia gwarancja
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Nowe możliwości  
dla logistyki
Podpora ConFoot daje nowe 
możliwości organizacjom i firmom 
zajmującym się transportem lub 
przeładunkiem kontenerów:

•  Centra logistyczne

•  Porty

•  Siły zbrojne 

•  Firmy Transportowe /  
 Spedycyjne

•  Firmy Produkcyjne /  
 Handlowe

Przemysł i handel • Kontener można pozostawić na podporach ConFoot w doku       
   przeładunkowym.
• Kontener można załadowywać i rozładowywać w każdymi       
   miejscu na utwardzonej powierzchni (biorąc pod uwagę  
   wytrzymałości podłoża) 
• Nie potrzeba już więcej drogiego sprzętu załadunkowego/    
   przeładunkowego

Użytkownicy 
nadwozi 
wymiennych

• Koniec z inwestowaniem w dodatkowe nadwozia wymienne
• Eliminacja konieczności przeładunków pośrednich
• Niższe koszty sprzętu transportowego

Firmy
transportowe

• Kontenery można załadowywać/rozładowywać w pojedynkę
• Sprzęt do przeładunku pustych i obładowanych kontenerów   
   może być zastąpiony zwykłymi ciągnikami i przyczepami na  
   podwoziu pneumatycznym

Firmy spedycyjne • Podpora ConFoot oferuje nowe możliwości dla logistyki  i   
   łańcuchów dostaw
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Opinie o produkcie
„W naszych dokach przeładunkowych na 
podporach ConFoott stoją 40 stopowe 
kontenery, które jesteśmy w stanie załadować 
zgodnie z naszym harmonogramem 
produkcji.”  
STX Finland Cabins/Jukka Wikström

„Nasze kontenery dostarczamy do doków 
przeładunkowych klientów poza godzinami 
ich pracy, ustawiamy je na podporach 
ConFoot, a następnie odbieramy je, kiedy 
zostaną rozładowane.”    
Team Lauren Oy/Mika Lauren

„Podpory ConFoot pozwalają nam na 
przesunięcie 20-stopowego kontenera ze 
środka przyczepy na jej koniec, abyśmy mogli 
go załadować, bądź rozładować.” 
R. Stenvall Oy/Jukka Mäkelä

„Pozostawiamy kontenery na podporach 
ConFoot w dokach przeładunkowych, 
abyśmy nasz sprzęt mogli wykorzystywać do 
innych zadań.”  
V. Salminen Ky/Veikko Salminen
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Zacznij oszczędzać 
czas, pieniądze i 
drogie wyposażenie 
z kompaktowymi 
i łatwymi w 
użyciu podporami 
ConFoot®!



ConFoot FINLAND  
Taru Pajanen  
taru.pajanen@confoot.fi  
Tel.   +358  09  2535  0513  
Kom.  +358 50 377 61 7

DYSTRYBUCJA NA POLSKĘ  
LOG-WAY-SOLUTION Sp. z o.o.  
Janikowo,ul.Gnieźnieńska 67/69  
62-006 Kobylnica
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www.lws.pl/confoot/  
www.confoot.pl 
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