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مدخرات “ ”4FOLDاملقدرة بنحو ٪25
من قيمة التكاليف التشغيلية
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يف الوقت الحايل يُعد  %20من الحاويات التي ت ُنقل عن طريق البحر و%40
من التي تُنقل عن طريق الرب فارغة .تقلل حاولة “فور فولد” القابلة للطي
من تكاليف التشغيل املرتبطة بالحاويات الفارغة بشكل كبري عن طريق
السامح بنقل أربعة حاويات يف مساحة حاوية واحدة .سوف تؤدي “فور
فولد” إىل تقليل تكلفة النقل وتقليل الوقت املطلوب لإليداع والتخزين
والشحن .وهذه املزايا تفوق بشكل كبري سعر الرشاء املرتفع ،وتكاليف
الصيانة وتكاليف الطي وفك الطي.

ثالثة أضعاف هامش ربح الحاولة العادية

تشري الحسابات إىل أن حاوية “فور فولد” ميكن أن توفر  %25من تكاليف
التشغيل .ومبا أن عائد الحاوية العادية وحاوية “فور فولد” متساويان،
فإن هامش ربح حاوية “فور فولد” قد يصل إىل ثالثة أضعاف هامش ربح
الحاوية العادية.

حاوية “فور فولد” حاصلة عىل اعتامد
األيزو الكامل
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حاوية “ ”4FOLDهي أول حاوية  40 HCقدم قابلة للطي يف العامل تجتاز
جميع االختبارات يف عملية اعتامد األيزو تحت إرشاف جمعيات التصنيف
 ،)KR( Korean Registerواملكتب األمرييك للشحن ( )ABSو.DEKRA

اعتامد أيزو ( )OSIو CSCوCIU

تضمن شهادة األيزو ( )OSIهذه أن تلبي حاوية “فور فولد” القابلة للطي
جميع رشوط الصناعة وميكن استخدامها يف نظام اللوجيستيات الحايل .تظل
جميع األجزاء متصلة حتى ال تضيع أي أجزاء من الحاوية .ميكن إصالح الحاوية
باستخدام األجزاء القياسية املتاحة يف أنحاء العامل بتكاليف منخفضة.

نفس حجم الحاوية العادية

الحزمة الواحدة من حاويات “فور فولد” لها نفس أبعاد الحاوية العادية وميكن
التعامل معها بنفس طريقة التعامل مع الحاوية العادية.

حاوية “ ”4FOLDآمنة وسهلة التشغيل
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تم إجراء تجارب عديدة مع خطوط الشحن بنجاح أو ال تزال تُجرى اآلن.
تُستخدم حاوية “ ”4FOLDيف املوانئ يف آسيا والواليات املتحدة وأوروبا لحمل
أنواع مختلفة من البضائع مثل األسمدة الثقيلة والكراتني التي تحتوي عىل أكياس
الشاي .حاوية “ ”4FOLDمحكمة ضد ظروف الطقس ومناسبة لنقل الشحنات
الجافة الحساسة.

فك الطي خالل أربع دقائق مبساعدة شخصني

يتم فك أو نصب حاوية “ ”4FOLDبرسعة وسهولة مبساعدة شخصني عىل األرض
باستخدام املعدات العادية املوجودة يف أقل من أربع دقائق.

أهم املزايا االقتصادية

•تقليل تحركات النقل الفارغة
•تقليل مساحة التخزين الالزمة للفوارغ يف الساحة/املستودع بنسبة تصل إىل ٪75
•تزيد من رسعة التعامل مع الفوارغ
•تقلل من الوقت املطلوب لتحميل الفوارغ يف امليناء (تزيد من األداء وتقلل من
وقت التحميل بنسبة  %75للحاويات الفارغة)
•تزيد من املرونة يف تحميل وتفريغ الشحنات
•القدرة عىل رفع أربع وحدات يف مرة واحدة برافعة واحدة (يف حال الرفع املزدوج
يتم رفع مثانية وحدات)
•تقليل ازدحام امليناء
•توفر ثالثة منافذ ُمدرة للدخل
•تقليل عدد الحاويات العالقة/املعطلة

التوفريات البيئية لحاوية “”4FOLD
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يسبب النقل بحاوية  40قدم يف املتوسط انبعاث ًا لـ  600طن من ثاين أكسيد الكربون يف
السنة .يُقدر متوسط تقليل االنبعاث مع حاوية “فور فولد” بـ  28طن من ثاين أكسيد
تقليل بنسبة  .%5مع حاوية “فور فولد” ستكون هناك
الكربون يف السنة ،وهو ما ميثل ً
احتاملية كبرية أن تتمكن خطوط الشحن من تحقيق دخل من عمليات تقليل انبعاثات
ثاين أكسيد الكربون .ويف البحر ،ميكن لحاوية “فور فولد” أن تقلل بنسبة  %27من إجاميل
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.

االستخدام األكرث فاعلية لألرض يف املوانئ

تزداد أهمية مساحات التخزين يو ًما بعد يوم ،ولها تأثري كبري عىل البيئة املحيطة .حاوية
“فور فولد” هي الحل .توثر الحاولة القابلة للطي أيضً ا عىل الجوانب االجتامعية مثل
التلوث الضويئ والجامليات وتطوير املدن وفرص العمل.

أهم املزايا البيئية

•تقليل االنبعاثات (ثاين أكسيد الكربون ،أكسيد النرتوجني وجسيامت )01MP
•تقليل استهالك الوقود
•تقليل االزدحام املروري
•تفريغ املساحة حول املوانئ عن طريق تقليل مساحة التخزين املطلوبة للفوارغ
بالقرب من املناطق املأهولة
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