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У 2010 році фахівці нашого заводу спільно з фахівцями з Бостонського Університету розробили 
унікальну конструкцію ємності, яка завдяки ряду властивостей може використовуватися для 
перевезення рідин. Ємність отримала назву AGRO 5000. Провівши ряд випробувань в полях, 
ємність для перевезення AGRO 5000 зарекомендувала себе як найміцніша пластикова ємність для 
перевезення. І вже протягом 5 років, ємність AGRO 5000 для перевезення води та КАС є не тільки 
найбільш експлуатованою ємністю на полях України, а й виступає прототипом для виготовлення на 
інших заводах. Однак купити оригінальну пластикову ємність для перевезення, яка має унікальні 
якісні властивості, Ви зможете тільки у нас, як у виробників і винахідників. Виготовлення ємностей 
для перевезення є пріоритетним напрямком нашого підприємства.

1. Ємності для перевезення серії AGRO виготовляються з високоякісного харчового хімічно стійкого 
поліетилену.

2. Завдяки спеціальній ударостійкій сировині і італійській хімічно стійкій арматурі ємності мають 
високу міцність і герметичність.

3. Дана ємність має спеціальну форму, що витримує сильні коливання рідини під час перевезення.
4. Спеціальна запатентована конструкція забезпечує високу міцність і стійкість при експлуатації 

ємностей в польових умовах.

Переваги ємностей для перевезення ТОВ «Крафт Корпорейшн»:

АГРО ЄМНОСТІ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ КАС



У вартість входить: ємність з ударостійкого поліетилену, герметична кришка з дихальним клапаном, 
комплект стяжних ременів для фіксації ємності, кран пластиковий 2 дюйма (63).

*у комплектацію входить ємність чорного (білого) кольору, кришка, відвід пластиковий ПЕ63
**Ємність з ударостійкого поліетилену з суцільнолитими хвилерізами та двома горловинами, ціна включає в себе дві 
кришки з дихальним клапаном 450 мм, вварний кран із пластику 63 мм, посилені ремені для кріплення.

1. Для виробництва використовується високоякісний пластик, що відповідає ISO 9001: 2008.
2. Ємності виготовляються відповідно до ТУ У 25.2-35984946-001: 2010.
3. Матеріал має санітарно-гігієнічний висновок на контакт з харчовими продуктами і питною 

водою, УФ-стійкий, діапазон температур експлуатації -30 +60 С0.
4. Ємність AGRO 2000, 3000 і 5000 комплектується кришкою з дихальним клапаном, хімічно стійким 

краном нижнього зливу 63мм, ременями для кріплення.
5. Виходячи з досвіду розробки і виготовлення ємностей для перевезення пропонуємо Вам новинку 

2017 року AGRO 10000. Ємність має форму і габаритні розміри, що дозволяють використовувати 
її для перевезення рідин майже на всіх транспортних засобах з відповідною вантажопід’ємністю. 
Ємність має дві горловини з кришками з повітряним клапаном, комплектується ременями і 
краном на 2’ або 3’.

6. Додатково може комплектуватися рамою для встановлення на транспортний засіб, швидкоз’ємами, 
гасителями хвиль killer wave

7. Гарантія на перевезення 2 роки.

Характеристики ємності для перевезення AGRO:

Наименування виробу Об’єм, л Габарити, (висота/
довжина/ширина, мм) Ціна, грн з ПДВ

Транспорт КАСа/води
2000

1015/2190/1345 9000

Стаціонарне зберігання 1450/1450 4500

Транспорт КАСа/води
3000 1330/1950/1700

10000

Стаціонарне зберігання 7500

Транспорт КАСа

5000 1560/2360/2140

15200

Транспорт води 14500

Стаціонарне зберігання 11900

Емність для перевезення «light»* 11900

Транспорт КАСа**
10000 1560/4750/2120

39900

Транспорт води** 38000



Наименування виробу Кількість Ціна, грн з ПДВ

Ув’язка попарно «в ланцюг» 2 ємкості 2700

Швидкорознімні з’єднання комплект 450

Шланг 63 мм з хомутами 1 м/п 150

Гаситель хвиль «killer wave» комплект 2000


