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Parametry techniczne
Podano wymiary nominalne, które mogą odbiegać od normy w zakresie tolerancji fabrycznej.

Wymiary (mm)

Długość zewnętrzna 600
Szerokość zewnętrzna 400
Wysokość zewnętrzna 400
Długość wewnętrzna 567
Szerokość wewnętrzna  367
Wysokość wewnętrzna 385
Wysokość po złożeniu 77,5
Wysokość układania w stos po złożeniu 70

Ilość na palecie

Typ palety Brytyjska
Ilość na palecie 125
Wysokość 1,75 m 

Więcej informacji na temat opakowania znajduje 
się w „Oficjalnym dokumencie na temat opakowań 
standardowych”. Jakiekolwiek odchyły od tych norm należy 
zgłaszać przy składaniu zamówienia.

Objętość

Wysokość użytkowa 385 mm
Pojemność  80 litrów

Materiał

Materiał   Wytrzymały na uderzenia 
polipropylen

Wytrzymałość temperaturowa Od -20°C do +40°C

Waga i wytrzymałość (kg)

Waga 4,1
Waga (pokrywa) 3,9
Waga (przegroda) 3,4
Waga (bez opcji) 3,2
Obciążenie 20
Obciążenie statyczne w stosie 240
Obciążenie dynamiczne w stosie 120
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Ergonomiczny pojemnik, który jest mocny, lekki i uniwersalny oraz którego 
wysokość można zmniejszyć o 1/5 bez zmian w zajmowanej powierzchni.
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Akcesoria i opcje

Najważniejsze zalety

Przegroda opcjonalna
Obsługę pojemnika ułatwiają odporne 
na uderzenia ściany, które pozostają 
w pionie bez podtrzymywania.

Plomby do pojemnika składanego
Dostępne są plomby spełniające różne 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa.

Pokrywy wbudowane
Pokrywy wbudowane chronią towar 
przechowywany w pojemnikach.

Elementy identyfikacyjne
Różne miejsca na etykiety i opcjonalne 
etykiety wytłaczane.

Współczynnik ustawiania w stos 5:1
Składany pojemnik charakteryzuje się 
współczynnikiem ustawiania w stos 5:1, 
co pozwala na efektywniejsze wypełnienie 
pojazdu podczas zwrotu pustych 
pojemników oraz umożliwia lepsze 
wykorzystanie powierzchni magazynowej.

Ergonomiczny uchwyt
Pozwala na łatwe i szybkie 
przemieszczanie.

Pionowe ściany odporne na zderzenia 
Każdy bok pozostaje w pionie bez 
podtrzymywania, co ułatwia składanie 
i rozkładanie pojemnika.

Wzmocnione rogi i podstawa
Większa pojemność, odporność na 
uderzenia i trwałość.

Oferujemy specjalne konfiguracje produktów, dzięki czemu 
klient otrzymuje najlepsze możliwe rozwiązania.

Konfiguracja produktu

Druk cyfrowy i tłoczony

Miejsce: Środek długiego boku podstawy
Maks. rozmiar nadruku cyfrowego: 25 mm (wys.) x 70 mm (szer.)
Maks. rozmiar nadruku tłoczonego: 25 mm (wys.) x 70 mm (szer.)

Współpraca z wózkami i pokrywami
Wszystkie nasze pojemniki pasują do 
systemu wózków paletowych i pokryw 
Loadhog, stanowiąc w połączeniu z nimi 
kompletne rozwiązanie pozwalające 
całkowicie wyeliminować opakowania 
jednorazowe.

Kolory 
standardowe

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U
Żółty

RAL: 3020
Czerwony

RAL: 9004 
Czarny 
sygnałowy 

RAL: 7040
Szary - 1

RAL: 7016
Szary 
łupkowy

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Kolory niestandardowe 
(obowiązują minimalne 
ilości zamówień)

Pantone: 293 C 
Niebieski


