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Składana skrzynia transportowa

Przedmiotem wynalazku jest składana skrzynia
transportowa, przeznaczona szczególnie do tran¬
sportu i przechowywania owoców i warzyw.

Znane są składane .skrzynie do rbransportu i prze¬
chowywania owoców i warzyw, mające dwa prze¬
ciwległe sobie narożniki sztywne, łączące każdy
ścianki boczne i czołowe oraz dno złączone ze
ścianką boczną za pomocą zawiasów klamrowych,
a drugie przeciwległe sobie narożniki stanowią
wiązanie ścianek bocznych i czołowych za pomocą
wieloramiennego zawiasu umożliwiającego składa¬
nie skrzynki po ich przekątnej, łączącej narożniki
stałe, przy czym skrzynka złożona w płaszczyźnie
pionowej ma długość równą snjimie ścianki bocz¬
nej i ścianki czołowej, zmniejszoną o szerokość
stałego narożnika. Górne listwy ścian bocznych
i czołowych mają wypusty umożliwiające sztaplo-
wanie i układanie skrzynek w stosy umożliwiające
przesuwanie się skrzynek względem siebie.

Znane są również składane skrzynie, na przy¬
kład z szwajcarskiego opisu patentowego nr 420968,
których ściany boczne rozkładane są na zewnątrz.
Skrzynie te mają w dłuższych ścianach bocznych
segmentowe rowki łukowe służące do ustawiania
krótszych ścian ibocznych w położenie ukośne przy
którym to położeniu dłuższe ściany boczne mogą
być rozłożone na zewnątrz. Te segmentowe rowki
łukowe nie sięgają do dna skrzyni i służą tylko do
tego by ułatwić składanie i rozkładanie tych skrzyń.
Wadą tyteh skrzyń jest między innymi to, że po¬
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wierzchnia ich w stanie rozłożonym jest dużo
większa niż powierzchnia skrzyń, których ściany
boczne składane są do śriodka 'i dkłaldane ma ich
dniej

Wadą tych znanych składanych skrzynek jest to,
że zawierają dużą ilość elementów konstrukcyj¬
nych w tym i ruchomych, przez co są zawodne
w eksploatacji i pracochłonne w produkcji.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie wyżej
wymienionych wad.

Cel ten uzyskano dzięki konstrukcji składanej
skrzynki według wynalazku, która ma cztery ściany
boczne składane do wewnątrz, charakteryzującej się
tym, że do prowadzenia i łączenia jej ścian bocz¬
nych służy jeden lub kilka bocznych korpusów pro¬
wadzących, umieszczonych po obu stronach dwóch
przeciwległych ścian bocznych, przy czym korpusy
te są prowadzone w segmentowych rowkach łuko¬
wych, sąsiadujących ze sobą ścian bocznych. Rów¬
norzędne wykonanie polega na tym, że na dwóch
przeciwległych do siebie ścianach bocznych prze¬
widziane są wylbrania, które są prowadzone na seg¬
mentowych Listwach łukowych zamocowanych lub
ukształtowanych na sąsiednich ścianach ibocznych.
Zawiasy składanych części ibocznych są uformo¬
wane na dnie lufo na częściach ibocznych.

Dalsza cecha skrzyń transportowych według wy¬
nalazku polega na tym, że od strony dolnej dna
ukształtowane są podwyższane żeberka, które przy
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układaniu na stos rozłożonych skrzyń transporto¬
wych tak obejmują ściany boczne, a przy ukła¬
daniu ma stos złożonych skrzyń transportowych
tak wchodzą pomiędzy żebra zawiasowe, że skrzy¬
nie leżące jedne na drugich nie zsuwają się .

Jako materiał do wykonywania skrzyń transpor¬
towych według wynalazku stosuje się zwłaszcza
tworzywo sztuczne. Dalsze korzystne wykonanie
skrzyń według wynalazku polega na tym, że na
dwóch przeciwległych do siebie ścianach bocznych
osadzona jest przesuwnie nie zanikająca półka. Pro¬
wadzenie żeber półki odbywa się albo w szczelinie
pomiędzy dwiema listwami, zamocowanymi na
dwóch przeciwległych ścianach bocznych względ¬
nie w szczelinach, wykonanych w ścianach bocz¬
nych. W drugim przypadku na żebrach prowadzo¬
nych półki są uformowane korpusy prowadzące
i przytrzymujące.

Zakleszczenie przesuwnej półki odbywa się —
zgodnie z wynalazkiem — na jej wysokości. Za¬
kleszczanie to odbywa się przez boczne przemiesz¬
czenie się półki w zazębiających się krzywkach lub
komorach.

Zadanie tej części wynalazku polega przede
wszystkim na zastosowaniu składanych skrzyń
Iransportowych według wynalazku do butelek
i naczyń szklanych. Przesuwna półka pozwala
na ustawienie butelek o różnych wymiarach.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w
przykładach wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia skrzynię transportową z prowa¬
dzącymi rowkami w widoku z boku, fig. 2 — są¬
siednią ścianę boczną z fig. 1, w widoku z boku,
fig. 3 złożoną skrzynię transportową, częściowo w
widoku z góry oraz dno w widoku z góry według
fig. 1 i 2, fig. 4 — szczegół skrzyni w przekroju
wzdłuż linii 1^1 na fig. 1, fig. 5 — szczegół skrzy¬
ni w pobliżu rowka, fig. 6 — prowadzenie wraz
z listwą i wybraniem w przekroju, fig. 6a —
odmianę prowadizenia w przekroju według fig. 6,
fig. 7 — prowadzenie z listwą i wybraniem w wi¬
doku z boku według fig. 6, fig. 8 — przykład wy¬
konania wynalazku w widoku z boku, fig. 9 —
ten sam przykład wykonania co na fig. 8 w widoku
z Iboku, fig. 10 — złożoną skrzynię transportową
według fig. 8 i 9 częściowo w widoku z góry i przy¬
należne dno w widoku z góry, fig. 111—14 — przy¬
kłady wykonania zawiasy, fig. 15 — ścianę boczną
z przytwierdzonymi listwami prowadzącymi do
(półki w widoku od wewnątrz, fig. 16 — skrzynię
transportową według fig. 2 z zamocowaną w niej
półką w widoku z góry, fig. 17 — ścianę boczną
z rowkiem prowadzącym w widoku od wewnątrz,
fig. 18 — ścianę boczną z zamocowaną półką w
widoku z góry, fig. 19, 20 i-21 — przykłady wy¬
konania ścian bocznych z częstotliwościowymi wy¬
daniami, fig. 22 — przykład wykonania części
dennej z oszczędnościowymi wybraniami, fig. 23 —
pojedynczą półkę z umieszczonymi w środku że¬
berkami, fig. 24^-28 — dalsze przykłady wykonania
do łączenia i prowadzenia sąsiednich ścian bocz¬
nych i fig. 29 — dno skrzyni transportowej według
wynalazku w widoku z dołu.

Składana skrzynia itransportowa według wyna¬
lazku składa się z czterech ścian bocznych la i Ib
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i z części dennej 7. Przykład wykonania "uwidocz¬
niony na fig. 1 i & pokazuje segmentowe rowki
łukowe 3, wykonane w ścianie bocznej .lb» w któ¬
rych prowadzone są cylindryczne korpusy prowa-

5 dzące 2, zamocowane w sąsiedniej ścianie bocznej
la. Na fig. 4 jest pokazany układ cyllirtdirycHnyidh
korpusów prowadzących 2. Ściany boczne la i Ib
są przyiarzymywane na części dennej 7 za pomocą
zawias 6. Elementy zawias są uformowane na

io ścianach bocznych la i Ib oraz na dnie 7.
Jak wynika z fig. 8, element wzmacniający

umieszczony na końcu ścian bocznych la i Ib może
służyć jako żebro zawiasowe 6a. Poza tym ściany
boczne są wzmocnione za pomocą żeber. Wyibra-

16 nie 14 na ścianach bocznych la i Ib służy jako
uchwyt nośny, który zwiększa stateczność skrzyni
transportowej według wynalazku.

Na dnie 7 uformowane są żebra 9, które przy
układaniu w stos rozłożonych skrzyń transporto-

20 wyeh tak wchodzą z tyłu ścian bocznych la i Ib,
a przy układaniu w stos złożonych skrzyń tran¬
sportowych tak wchodzą pomiędzy żebra zawiaso¬
we 6a, że skrzynie leżące jedna na drugiej nie
zsuwają się. Tę samą funkcję spełniają pierścienie

25 10, które mogą być uformowane na doOinej części
dna 7. Pierścienie 10 wchodzą przy układaniu w
stos rozłożonych skrzyń transportowych w naroż¬
niki dwóch stykających się ze sobą ścian bocznych
la i Ib, a przy układaniu w stos złożonych skrzyń

30 transportowych wchodzą pomiędzy żebra zawia¬
sowe 6a zawias, umieszczonych na stronach części
bocznych la i Ib.

Przykład wykonania prowadzenia i łączenia
ścian ibocznych la i Ib jest pokazany na fig. 6 i 7.

35 Na ścianie bocznej Ib jest zamocowana albo ufor¬
mowana segmentowa listwa łukowa 5, w której
prowadzona jest ściana boczna la posiadająca wy¬
branie 4. Ażeby zapobiec wychyleniu się na zew¬
nątrz ściany bocznej la, na końcu ściany bocznej

40 Ib jest umieszczony zderzak 13. Krzywki 12, po
których przy małym nacisku przesuwa się ściana
boczna la, zapobiegają nie zamierzonemu wychyle¬
niu się do wewnątrz ścian bocznych la. Nie zamie¬
rzone wychylenie się do wewnątrz ścian bocznych

45 osiąga się, jak pokazano to na fig. 5, przez wgłę¬
bienie 15 przy prowadzeniu za pomocą segmento¬
wych rowków 3 łukowych. Cylindryczne korpusy
prowadzące 2 wchodzą we wgłębienia 15.

Przykład wykonania pokazany na fig. 8 i 9 przed-
50 stawia wyisltająjcą ku górze część 11, służącą do

zapobieżenia wyciskaniu soków owocowych ze
skrzyń transportowych w czasie transportu. W cza¬
sie transportu suchych towarów tego rodzaju obie¬
gowe obrzeże jest zbędne, tak, że przykład wy-

55 konania, uwokłoczniony na fig. 1 i 2 przedstawia tyl¬
ko jedno wystające ku górze obrzeże na ścianach
bocznych Ib. Dzięki temu osiąga sdę to, że wysokość
złożonej skrzyni transportowej jest niższa, aniżeli
w skrzyniach posiadających na części dennej olbie-

eo gowe obrzeże 11. Poza tym składana iskrzynia
itransportowa "według wynalazku, pokazana na fig.
8 19, posiada tę samą konstrukcję jak w przykła¬
dzie wykonania, pokazanym na fig. 1 i 2. Nieco
inny jest tylko kształt ścian bocznych, jak również

6B zmienione są usztywnienia. Jako materiał do wy-
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twarzania skrzyń transportowych według wynalaz¬
ku stosuje się przede wszystkim tworzywa sztucz¬
ne.

Fig. 6a przedstawia odmianę wykonania prowa¬
dzenia i łączenia ścian bocznych la i Ib według
fig. 6, która ma cylindryczne korpusy prowadzące
2, umocowane po obu stronach ściany bocznej la,
prowadzenie w rowkach teowych 4 sąsiednich ścian
bocznych Ib. Układ ten ma tę zaletę, że niepotrzeb¬
ne są otwory w ścianajćh bocznych Ib. Wskutek
tego nie jest widoczne z zewnątrz prowadzenie.

Fig. 11 i 12 przedstawiają odmianę, zastosowaną
w skrzyniach transportowych według wynalazku.
Na żebrach zawiasowych 6a są przewidziane prze¬
stawne cylindryczne wybrania, które powstają przy
odlewaniu przez ułożenie cylindrycznych rdzeni.
W ten sposób powstają prowadzenia dla trzpieni
zawiasowych, eliminujące konieczność wiercenia
otworów. W części środkowej zawiasy 6 wykonany
jest zderzak 17, zapobiegaliący wychyleniu się na
zewnątrz ścian bocznych Ib i la.

Na fig. 13 i 14 jest pokazana część środkowa 6b
zawiasy, która znaijdiuje zastosowanie w slkrzynrialoh
transportowych według wynalazku, wykonanych
z 'tworzywa sztucznego. W części środkowej 6b
zawiasy są wykonane rowki 18 skierowane ku
górze lub w bok. Dla ściany bocznej stosuje się
części środkowe 6b zawiasy z rowkiem 18, skie¬
rowane ku górze i w bok. W celu wprowadzenia
ścian .bocznych la i Ib w ruch, wprowadza się
trzpień zawiasowy w żebra zawiasowe 6a, a ścianę
boczną wprowadza się wówczas z trzpieniami za¬
wiasowymi w rowki 18 środkowych części 6b za¬
wiasów, skierowanych ku górze i przez lekkie wy¬
gięcie ścian bocznych, wykonanych z tworzywa
sztucznego. Trapienie zawiasowe mogą być wpro¬
wadzone w skierowane w górę rowki 18 innych
części środkowych 6b zawias. W ten sposób przy¬
trzymuje się ściany boczne za pomocą kilku części
środkowych 6b zawias w położeniu pionowym, a za
pomocą innych części środkowych 6b zawias, w
położeniu bocznym. Trzpienie zawiasowe są wy¬
konane w postaci lekko wygiętych drutów sprę¬
żynowych.

Jak przedstawia fig. 15, na ścianie bocznej la
jest osadzona listwa 4, tworząca szczelinę 5'. Układ
ten jest zastosowany również na przeciwległej
stronie. Część denna 1' jest wykonana również w
postaci skrzyni i na poniżej listew 4' umocowa¬
nych na ścianach bocznych listwy 7' tworzące
szczelinę 5'.

Środki te służą, jak pokazano to na fig. 16, do
obejmowania półki 8', składającej się z krzyżują¬
cych się ze sobą żeber, przy czym dwa żebra 8'a
służą do prowadzenia. Półka 8' jest umieszczona
w będąjcej w stanie złożonym skrzyni, w skrzyn¬
kowej części dennej l'c, wskutek czego wyskość
żeber 8'e nie może być większa niż wysokość
skrzynkowej części dennej l'c. Cała półka 8' jest
przesuwna wysokościowo w szczelinach 5' przy
rozłożonej skrzyni transportowej, za pomocą żeber
prowadzących 6'c. Zakleszczenie półki 8' następu¬
je przez boczne przemieszczenie żeber prowadzą¬
cych 8'a do przewidzianych w tym celu komór

ustalających 6'. Urządzenie prowadzące 2' jest wy¬
posażone w zawiasy 3'.

Fig. 17 i 18 przedstawiają wykonanie półki prze¬
suwnej 8'. Na przeciwległych ścianach bocznych

5 l'a wykonane są przelotowe rowki 9'. Rowki 9'
przechodzą w rowki 11', wykonane w leżących
poniżej częściach wysokościowych części dennej l'c
Do prowadzenia półki 8', żebra prowadzące 8'a
są tak wydłużone, że przechodzą pirzez rowki 9'

10 względnie 11'. Do prowadzenia i przytrzymywa¬
nia służą ukształtowane na końcach żeber prowa¬
dzących 8'a korpusy prowadzące względnie przy¬
trzymujące 12'. Do zakleszczania półki 8' służą
wykonane na różnych wysokościach komory za-

15 kleszczające 10'. Z uwagi na to, że zakleszczenie
następuje wskutek bocznego przesuwania się półki
8', przeto przebiegające poprzecznie żebra muszą
być krótsze niż szerokość skrzyni w świetle.

W celu zaoszczędzenia materiału i ewentualne-
20 go zwiększenia stateczności stosuje się, jak poka¬

zano na fig. 19, 20 i 21, wybrania wykonane w
postaci segmentowych rowków łukowych 13' i 17'*
półpierścieni 14', skośnych pasów 15' i okrągłych
otworów 16'. Celowi zaoszczędzania materiału słu-

25 ży również ukształtowanie dna l'c według fig. 22.
Dno l'c jest tu utworzone z żeber 18' przebiegają¬
cych po przekątnej lub z żeber 19' przebiegają¬
cych poprzecznie.

Szczególnie 'korzystny przykład wykonania półki
so 20' przedstawia fig. 23. W narożnikach stykają¬

cych się ze sobą żeber 20' i 20'b są umieszczone
żeberka 21' z wystajajcymi w znany sposób ku środ¬
kowi wypustami. Żeberka 21' przytrzymują wsta¬
wione butelki i chronią zwłaszcza ich etykiety

35 przed zniszczeniem. Dodatkowo do pokazanydh już
urządzeń przytrzymujących i prowadzących są¬
siednich ścian bocznych l'a i l'b, na fig. 24—28
przedstawiono technicznie równorzędne alterna¬
tywne przykłady wykonania. Na fig. 24 jest po-

40 kazane ukształtowanie na ścianie bocznej l'a jed¬
nego lub więcej korpusów prowadzących 22' w
kształcie jaskółczego ogona, przesuwanych w row¬
kach prowadzących 23 również w kształcie jaskół¬
czego ogona sąsiedniej ściany bocznej l'b. Możli-

45 wy jest również inny przykład wykonania według
fig. 25 i 27, w którym na jednej ścianie bocznej
umieszczone są listwy haczykowate 24' lub 26',
po których przesuwają się sąsiednie ściany bocz¬
ne l'a z wykonanymi tak samo wybraniami.

so Pokazane dotąd przykłady wykonania służyły do
wykonania ścian bocznych bez wycięć.

Jeżeli stosuje się ściany boczne z wycięciami, to
istnieje wówczas możliwość łączenia obu ścian
bocznych l'a i l'b w ten sposób, że haczykowate

55 korpusy prowadzące 26' względnie 30' pokazane
na fig. 26 i 28 przechodzą przez szczeliny prowa¬
dzące 27' względnie 31' w ścianach bocznych 1'b,
a część korpusu prowadzącego wygięta ku górze
albo ku dołowi stanowi wówczas przypór.

60 Fig. 29 przedstawia część denną l'c w widoku
z dołu. W czterech jej narożnikach są umieszczo¬
ne podwyższone narożniki obejmujące 32'. Przy
układaniu w stos jedna na drugiej zapełnionych
skrzyń transportowych według wynalazku, naroż-

65 niki obejmujące 32', obejmują ściany boczne l'a
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i l'b położonej poniżej sterani i zapobiegają na¬
ciskom skierowanym na zewnątrz ścian bocznych
będących pod dużym obciążeniem. Pokazany na
fig. 29 krawężnik obwodowy 33' zapobiega prze¬
suwaniu się uisłtaiwionylch jedna na drugiej napeł¬
nionych skrzyń transportowych i służy jednocześ¬
nie każdej pojedynczej skrzyni jako urządzenie
do ustawiania go na dnie.

Szczególnie dla butelek i naczyń szklanych na
części denwetf l'c od wewnątrz jest ukształtowana
odpowiednio do przesuwnej półki 8' lekko pod¬
wyższona pólka 34' zapobiegająca zderzeniom bu¬
telek.

Skrzynie transportowe według wynalazku są
wskutek dobrych prowadnic bocznych łatwo skła¬
dane i mimo to są w stanie (rozłożonym bardzo
statyczne. Przez odpowiedni dobór prowadnic za¬
wias osiąga się w stanie złożonym bardzo niską
wysokość układania. Przez przytrzymywanie że¬
berek i pierścieni na dnie, pomiędzy żebrami za¬
wiasowymi i w narożnikach stykających się ze
sobą ścian bocznych, powstają przy układaniu w
stos jedna na drugiej pojedynczych, złożonych
i rozłożonych skrzyń tranis|portowyteh, nieprzesuwne
bloki sbeittawe, szczególnie dogodne przy tran¬
sporcie.

Przesuwna pólka jest bardzo korzystna dla
skrzyń transportowych (także do obejmowania na¬
czyń szklanych i butelek.

Zastrzeżenia patentowe

1. Składana skrzynia transportowa, zwłaszcza
do transportu owoców i jarzyn, w której cztery
ściany boczne są składane do wnętrza tej skrzyni
na jej dno, znamienna tym, że jest wyposażona
w jeden lub kilka korpusów prowadzących (2)
do prowadzenia i łączenia ścian bocznych (la, Ib)
prowadzonych w segmentowych (rowkach łuko¬
wych (3) sąsiednich ścian bocznych (Ib) po obu
stronach przeciwległych jej ścian bocznych (la),
przy czym dwie położone naprzeciwko siebie
ściany boczne (la) mają wybrania (4) w kształcie
jaskółczego ogona oraz o takim samym kształcie
segmentowe listwy łukowe (5), do ich prowadze¬
nia, zamocowane lub ukształtowane na sąsiednich
ścianach bocznych ((Ib).

fi. Składana skrzynia według zastrz. 1—2, zna¬
mienna tym, że na dnie (7) względnie na ścianach
bocznych (la, Ib) umieszczone są zawiasy (6)
składanych ścian bocznych (la, Ib).

3. Składana skrzynia według zastrz. 1—2, zna¬
mienna tym, że żebro wzmacniające (8) stanowi
żebro zawiasowe (6a), umieszczonej na pograniczu
ściany bocznej.

4. Składana skrzynia według zastrz. 1—2, zna¬
mienna tym, że na dolnej części dna (7) ukształ¬
towane są podwyższone żebra (9) które przy ukła¬
daniu w stos złożonych skrzyń transportowych
obejmują ściany boczne (la, Ib) z tyłu za nimi,
a przy układaniu w stos złożonych skrzyń trans¬
portowych znajdują się pomiędzy żebrami zawia¬
sowymi (6a) i eliminują przesuw skrzyń leżących
jedna na drugiej.

5. Składana skrzynia według zastrz. 1—2* zna-
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mienna tym, że w narożnikach dolnej części dna
(7) ukształtowane są pierścienie (10), które przy
układaniu w stos rozłożonych skrzyń transporto¬
wych znajdują się w narożnikach stykających się

5 ze sobą ścian bocznych (la, Ib), a przy układaniu
w stos złożonych skrzyń transportowych znajdu¬
ją się pomiędzy żebrami zawiasowymi (6a), za¬
wias (6), umieszczonych z «boku ścian bocznych
<la, Ib).

10 6. Składana skrzynia według zastrz. 1—2, zna¬
mienna tym, że na części dennej 'ukształtowane
jest wystające w górę obrzeże obwodowe (11).

7. Składana skrzynia według zastrz. 1—2, zna¬
mienna tym, że na części dennej, tylko po obu

15 przeciwległych bokach ukształtowane jest wysta¬
jące w górę obrzeże i(ll) do uzyskania małej wy¬
sokości układania skrzyń w stos w stanie złożo¬
nym.

8. Składana skrzynia według zastrz. 1—2, zna-
20 mienna tym, że na ścianach bocznych (Ib) z row¬

kami prowadzącymi (3) względnie segmentowymi
łukowymi listwami prowadzącymi (5) posiada
krzywki (12), zapobiegająjce nlie zamierzonemu skła¬
daniu do wewnątrz sąsiednich ścian bocznych (la).

25 9. Składana skrzynia według zastrz. 1, znamien¬
na tym, że w górnym końcu rowków prowadzą¬
cych (3) znajduje się wgłębienie (15), w które
wchodzą przy ustawionej w górze ściany bocznej
(la) cylindryczne korpusy prowadzące (2).

30 10. Składana skrzynia według zastrz. 2, zna¬
mienna tym, że na ścianach bocznych (Ib) umiesz¬
czone są z-derzaki (13) do sąsiedniej ściany bocznej
(la).

111. Składana skrzynia według zastrz. 1—2, zna-
35 mienna tym, że w ścianach bocznych (la) wyko¬

nane są wybrania (14), służące jako uchwyty
nośne.

il\2. Odmiana składanej skrzyni według zastrz.
2, znamienna tym, że do prowadzenia i łączenia

40 ścian bocznych (la, Ib), cylindryczne korpusy
prowadzące (2), umocowane po obu stronach
ściany bocznej (la) mają teowe rowki (4) w są-
sąsiednich ścianach bocznych (Ib).

13. Składana skrzynia według zastrz. 1—2,
45 znamienna tym, że zawiasy (6) mają żebra zawia¬

sowe (6a) z umieszczonymi przestawnie wybra-
niami cylinidrycznymi (15 i 16), ukształtowanymi
w odlewach przez włożenie rdzeni cylindrycznych,
eliminujących w żebrach zawiasowych (6a) otwo-

50 ry do kołków zawiasowych.
14. Składana skrzynia według zastrz. 1—2, zna¬

mienna tym, że ściany boczne (la, Ib) są przy¬
trzymywane przez zawiasy (6), których części
środkowe i(6b) zawias (6) mają skierowane na

55 przemian w górę lub w bok szczeliny (18).
15. Składana skrzynia wedułg zastrz. 3, zna¬

mienna tym, że na części środkowej (6b) zawias
(6) jest umieszczony ogranicznik (17) zapobiega¬
jący wychyleniu się na zewnątrz ścian bocznych

60 (Ib).
16. Składana skrzynia według zastrz. 1, zna¬

mienna tym, że na dwóch przeciwległych ścianach
bocznych (l'a) znajduje się umieszczona przesuw¬
na półka (8').

65 17. Składana skrzynia wedułg zastrz. 17, zna-
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mienna tym, że pólka (8') ma element zakleszcza¬
jący ją na wybranej wysokości.

18. Składana skrzynia według zastrz. 1 i 17,
znamienna tym, że pólka (8') jest prowadzona w
rowku (5') pomiędzy dwiema listwami (4') uimiesz-
czoriymi na dwóch przeciwległych ścianach bocz¬
nych. - . ■

19. Składana skrzynia według zastrz. 1 i 17,
znamienna tym, że półka (8') Jest prowadzona w
rowkach (9') ścian bocznych (l'a) lub '(Tb), a na
żebrach prowadzących (półki (8') ukształtowane są
korpusy prowadzące i przytrzymujące (12').

00. Składana skrzynia według zastrz. 1 i 18,
znamienna tym, że element zakleszczający prze-
suwfką półkę («') obeljirmije komorę <6') lub i(10').

21. Składana skrzynia według zastrz. 1 i 17,
znamienna tym, że składanych do wewnątrz ścia¬
nach bocznyldh (J/a, Ib) wykonane są wybrania (13',
14', 15', 16' i 17').

22. Ocłmiana składanej skrzyni według zastrz. 1,
znamienna tym, że dno (lc) skrzyni (1) jest wy¬
konane z żeber (13, 18), przebiegających pod ką¬
tem prostym lub po przekątnej.

23. Składana skrzynia według zastrz. 1 i 17, zna¬
mienna tym, że w narożnikach schodzących się ze
sobą żeber <20'a i 20'b) przesuwnej półki i(2ft') są
umdeszcs^one wystające do środka żebra (21'), przez¬
naczane do prowadizendabultelefcinatazyń szklanych.

24. Odmiana składanej skrzyni według zastrz. 1,
znamienna tym, że jpo obu stronach dwóch przeciw¬
ległych ścian bocznych (l'a) ukształtowane są kor¬
pusy prowadzące (22') w kształcie jaskółczego ogo-
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na, przesuwające się w rowkach (88') w kształcie
jaskółczego ogona przylegających ścian bocznych
<l'b).

29. Odmiana składanej skrzyni według zastrz. 1,
znamienna tym, że po obu stronach dwóch prze¬
ciwległych ścian booanyfch (l'a) ukształtowane
są prostokątne, haczykowate listwy prowadzące
(24'), przebiegające w tak samo ukształtowanych
wybraniach (25') sąsiednich ścian bocznych (l'b).

26. Odmiana składanej skrzyni według zastrz* 1
i 23, znamienna tym, że ma haczykowate korpusy
prowadzące (26', 30') ukształtowane na dwóch prze¬
ciwległych ścianach bocznych (l'a) przechodzące
przez szczeliny (27', 31') w sąsiednich ścianach
bocznych (l'b) w ten sposób, że części wygięte pod
kątem prostym są prowadzone na zewnątrz ścian
bocznych.

27. Odmiana składanej skrzyni według zastrz. 1,
znamienna tym, że na dolnej części dna (l'c) skrzy¬
ni, ukształtowane są podwyższone narożniki obej¬
mujące (32'), które przy układaniu w stos skrzyń
rozłożonych u dolnej skrzyni, stanowią ogranicznik
dla ścian bocznych (1'a, l'b).

28. Odmiana składanej skrzyni według zastrz. 1,
znamienna tym, że na dolnej części dna (l'c) prze¬
widziany jest krawężnik obwodowy (33'), ułatwia¬
jący układanie skrzyń w stos.

29. Odmiana skrzyni według zastrz. 1 i 17, zna¬
mienna tym, że wewnątrz części dennej (l'c)
ukształtowana jest lekko podwyższona półka (34')
odpowiednio do wymiarów przesuwnej półki (8').
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