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RISE meddelar med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2009:5 certifiering 
(typgodkännande) av ovan beskriven produkt. 

Storförpackning för farligt gods 

Innehavare/Utfärdat för 

Swede Rehandling System AB 
Box 108, 
 651 04 Karlstad. 

 
Tillverkare  
Dolav, Dvir-Lahav Plastic Products, Israel enligt avtal 400-90-0504 bilaga 1. 

Märkning 
Varje produkt, vilken tillverkats i enlighet med SPs certifieringsregler SPCR 059, och som är underkastad 
tillverkningskontroll enligt avtal med dnr 400-90-0504, får förses med följande märkning: 

 50H/Y/ÅR/S/SP-54 42 02-ID/1283/KG 

där ”ÅR” ersätts med tillverkningsmånad och de två sista siffrorna i tillverkningsåret, där ”ID” ersätts av med 
av tillverkaren önskad identifikation och där ”KG” ersätts av högsta bruttovikt enligt tabell ovan. Dessutom 
skall behållaren förses med tilläggsmärkning med uppgift om högsta tillåtna staplingslast. 
 

Regelverk till grund för certifikatet  

• ADR, Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg. 
• RID, Internationella regler för transport av farligt gods på järnväg. 
• IMDG, International Maritime Dangerous Goods Code, för sjötransport.  
• FNs rekommendationer för transport av farligt gods. 

 

 

Giltighetstid 

Giltigt till och med. 2022-10-31. 

Lennart Aronsson Daniel Andersson 
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Underlag 
Rapport Datum Utfärdad av Omfattning 
PX12764 30 augusti 2011 SP Typprovning 
PX21806 7 mars 2012 SP Teknisk utvärdering 

Produkt 
Storförpackning av styv plast, 50H konstruerad för bottenlyft med fyra anfartssidor. Material: HDPE 

structural form. 

Benämning Ytterdimensioner (l × b × h) Taravikt Maximal bruttovikt 
1000 solid SH – 1000 1200 × 1000 × 1000 mm 52,5 kg 700 kg 
1000 solid – standard 1200 × 1000 × 740 mm 45,4 kg 496 kg 
800 solid – standard 1200 × 800 × 740 mm 38,0 kg 386 kg 

Ämnes- och transportbegränsningar 
Utöver de begränsningar som framgår av respektive regelverk gäller följande begränsningar för 

fyllnadsämnet eller innehållet: 

Typ av innehåll 
Föremål inklusive aerosoler. Innehållet får inte ha menlig inverkan på förpackningsmaterialen.  

Tillåtna förpackningsgrupper 
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