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STANDART BAG / U - PANEL

Big bagler saklama ve kolay trasfer için en ugun çözümlerden bir tanesidir. 
Big bagler düz ve yuvarlak dokuma poliproplen kumaşlardan elde edilen 
büyük çuvallardır. Standar Big bagler U-Panel ya da 4+1 şekilde üretilebilirl-
er.

Big bag tip ve özellikleri müşteri talebine göre şekillendirilir.

Değişik özelliklerde ve boyutlarda üretilebilirler. Müşterinin kullanım alanı ve 
içine koyacağı ürünün özelliğine göre değişiklik gösterir.

Doldurma ve boşaltma kolaylığı sağlaması için istenilen çapta doldurma 
ve boşaltma bacası seçenekleri sunulmaktadır. Ayrıca, kaldırma kolaylığı 
açısından yine müşteri talebine göre çeşitli kolon tipleri mevcuttur.
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VENTİLLİ BİGBAG

Doğal ortamlarından toplanan ürünlerin ilk günkü tazeliğini koruyup, uzun 
süreli raf ömrüne sahip olmasını sağlayan bigbag tipidir. Gövdesindeki ven-
tiller bigbag içinde sürekli hava dolaşımına izin verir, bu şekilde doldurulan 
ürünler havasızlıktan çürümez, değer kaybetmez.

Genel kullanım alanı:

Fındık
Patates, soğan, havuç tipi tarımsal ürünler
Kereste, tahta vb orman ürünleri
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Q-BAQ/KÜBEK

Q-Bag ara paneller doldurulan malzemenin tüm köşelere rahatça yayıl-
masını sağladığı gibi, çuvalın küp şeklini korumasını da sağlar. Küp şekilleri 
sayesinde, Q-bag’ ler depolama esnasında daha az yer kaplayıp nakliye mali-
yetlerinde diğer Big bag a oranla %30’ lara varan maliyet avantajı sağlar.Bu 
yuzden, kuru dökme yüklerin nakliyesi ve depolanması için en düşük mali-
yetli ve ideal çözümdür.

Bu panellerde oluşan gözenekler sayesinde ürün çuvala homojen sekilde 
doldurulur ve dolum sonrasında, çuvalın dik ve şeklini aynen muhafaza etm-
esi sağlanmış olur. Hortum veya düz dokuma polipropilen kumaştan üretil-
irler. Lamineli ve laminesiz kumaştan üretilen bu torbalar, güvenlik fak-
törlerine göre sınıflandırırlar.İçerisinde bulunan gergi panelleri sayesinde, 
dolum sonrasında Big Bag’in göbek yapması engellenir Ürününüzün 
taşındığı ve stoklandığı alanı optimum şekilde kullanmak için, Q bag tor-
balar tercih edilmelidir.

200 kilodan 2000 kiloya kadar ve 5:1 veya 6:1 güvenlik katsayılı olarak 
üretilebilir. Kendinden panelli özel üretim naylon kullanılarak Standart Big-
Bag form tutma özelliği de kazandırılabilir.Q Big Bag’ler genellikle endüstri-
yel alanlarda gıda veya kimyevi maddelerin taşınmasında kullanılır.
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CROSS CORNER/ZİG ZAG KOLONLU

Yuvarlak dokuma kumaşlardan üretilen cross corner big bag çuvallarda yan 
dikişler bulunmamaktadır ve kaldırma kulpları ana kumaşın gövdesi üzerine 
dikilmiş ve bazende dikey kumaş takviyesi ile ilmeklenmiştir. Cross corner 
big bagler genellikle forklift ile taşımada zamandan ve emekten tasarruf 
sağlamak amacıyla tercih edilmektedir.

Kullanım Alanı: Madenler, kimyasallar, inşaat malzemeleri, tarım ve gıda 
ürünleri gibi toz, granül ve küçük parçalı maddeler için idealdir.

Cross Corner Kumaş dikim şeklinden dolayı ihracat yapan firmalar 
tarafından talep görmektedir. Gemi yüklemelerinde tercih edilen bir bigbag 
modelidir. Taşıma ve depolama esnasında alandan tasarruf sağlar.



EKİN BİGBAG

www.ekinbigbag.com

KONTEYNER BAG 

Konteyner bagler, konteyner taşımacılığında toz, granül, dökme, gıda gibi 
ürünlerin kirlenmeden ve toplu olarak taşınmasına olanak sağlayan big bag 
türüdür. Konteyner içerisine yerleştirilen bu big bagler konteyner yüzeyi ile 
taşınan ürünün temasını engellemekle beraber ürünlerin taşıma maliyetler-
ini de düşürmektedir. Konteyner baglerde müşteri talebine özel boşaltım 
mekanizması üretilebilmektedir.
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SLİNG BAG 

Sling yani yonca taban nakliye ve depolama yönünden diğer firmalar ile rek-
abet avantajı sağlamaktadır. Slinglerin taşıma kolonları yükü komple sarar-
ak birden fazla parçadan oluşan yüklerin daha güvenli taşınmasını sağlam-
aktadır. Bu yüklerin ağırlıkları 1500 kg’a kadar çıkabilmektedir.

Slinglerde taşınan yüklerin alt kısımlarının zarar görmesini engellemek 
amacıyla müşterinin talebine yönelik tabandan az yükseklikte kumaş dikilir. 
Bu türe Sling Taban denilmektedir.
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Bazı kuru dökme yük maddeler doldurma ve boşaltma sırasında Bigbagler 
elektrostatik boşalmaya neden olan statik enerji yaratabilir. Bu esnada or-
tamda bulunan yanıcı ve patlayıcı gazlar, torbanın gerekli donanıma sahip 
olmadığı ve doğru şekilde topraklanmadığı durumlarda patlamaya yol aça-
bilir.

Bu muhtemel tehlikeyi önlemek, dolum ve boşaltma işlemlerini sorun-
suz sürdürmek için topraklanabilir Tip C modeli Big bag kullanılır. Bu tip 
Big bag da iletkenlik kumaşın atkı ve çözgü istikametinde belirli aralıklarla 
konumlandırılan karbon iplerle sağlanır. Doldurulacak malzemenin gıdaya 
uygun olması halinde iletkenliği sağlamak için karbon yerine gümüş ipler 
kullanılır. Tip C Big bag ın gövdesi, isteğe göre düz veya hortum dokuma 
kumaştan, lamineli ya da laminesiz olarak yapılabilir. Doldurulacak malze-
menin inceliğine göre dikişlerde toz geçirmezlik tipleri kullanılabilir.

Büyük torbanın su geçirmezliğinin söz konusu olduğu durumlarda İletken 
karbon PE iç torbalar kullanılır. Bu torbaların iç katmanı gıdaya uygun mal-
zeme ile üretilmektedir. Tip C torbalar doğru kullanılmaları halinde, pat-
layıcı / yanıcı gaz bulunan ortamlarda güvenle kullanılabilir.

Üretilen tüm Tip C Big bag ın iletkenlikleri %100 kontrol edilmiş ve etiketle-
nmiştir.

ANTİSTATİK BİGBAG/İLETKEN
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Polipropilen Çuval daha doğru bir şekilde PP Torba/Çuval veya PP Dokuma 
Torba/Çuval olarak adlandırılır. PP torbalar, çeşitli kalite, desen, baskı, renk, 
ebat ve farklı kapasitelerde PP dokuma kumaşlar kullanılarak hazırlanır.

Cazip özellikleri nedeniyle PP çuvallar piyasada hızla popülerlik kazanmıştır 
ve günümüzde bunlar çeşitli endüstriler tarafından yaygın olarak benimsen-
miştir. PP Torbalar, gıda, tekstil, kuruyemiş, gübre, toz, çimento, granül 
halindeki kimyasalların vb. paketlenmesinde yaygın olarak kullanıldığı 
endüstriyel ambalajlama için ideal bir seçim haline gelmiştir. Aktif olarak 
üretmekte olduğumuz çuvallar aşşağıdadır.

1. PP Standart Çuval
2. Lamineli Çuval
3. PP Block Bottom Çuval
4. PP/BOPP Çuval
5. PP/Kraft Çuval
6. PP/Tubbing Çuval
7. PP File Çuval
8. PP Cam Çuval
9. PP Haral Çuval  

PP KÜÇÜK ÇUVAL ÇEŞİTLERİ
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   TARIM VE BİGBAG DİKİŞ İPLERİ

PP Sera İpi

PP Yumuşak Ambalaj İpi

PP Biçer Bağlar İpi

PP Çuval Ağzı İpi

PP Organik Tarım İpi

PP Balya Makinası İpi

-%100 polipropilenden üretilmiştir.

-Fibrizelidir

-Yüksek Mukavemmetlidir

-Güneşe Dayanıklı UV katkılıdır.

-İçten çekmeli bobinler halindedir.

-Eksiz ve Düğümsüzdür
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BİGBAG MALZEMELERİ

PP Bigbag Kumaş

PP Kolon

PP Tek Kat Lamineli Kumaş

Toz Fitil

Şerit

Ventilli Kumaş
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