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Parametry techniczne
Wszystkie wymiary są formalne i mogą odbiegać od normy w zakresie tolerancji fabrycznej. 

Wymiary (mm)

Długość zewnętrzna 1000
Szerokość zewnętrzna 575
Wysokość zewnętrzna 540
Długość wewnętrzna 900
Szerokość wewnętrzna 500 
Wysokość wewnętrzna 400
Wysokość gniazdowania stopniowego 110

Ilość na palecie

Typ palety Brytyjska
Ilość na palecie 24
Wysokość 2,02 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 400 mm
Pojemność  190 litrów

Materiał

Materiał  Wytrzymały na uderzenia 
kopolimer polipropylenu

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

Waga i wytrzymałość (kg)

Waga jednostkowa 12
Obciążenie 100
Maksymalne obciążenie w stosie 450

Kontener półpaletowy

Kontener półpaletowy to największy na świecie pojemnik z dołączoną 
pokrywą, wbudowanymi stopkami palety i wzmocnioną podstawą. 
Przy zastosowaniu z pokrywą do palet Loadhog stanowi całościowy 
modułowy system opakowań transportowych.
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Akcesoria i opcje

Najważniejsze zalety

Podnośnik do kontenerów półpaletowych
Szybkie i intuicyjne podnoszenie (kg): 275 
Wymiary (cm): 1100 x 900 x 620
Waga (kg): 45,5

Plomby bezpieczeństwa
Dostępne są plomby spełniające różne 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa.

Kompletne rozwiązanie
Kontener półpaletowy łączy zalety skrzyni 
paletowej o dużej pojemności z prostym 
i ergonomicznym pojemnikiem o konstrukcji 
ułatwiającej jego przemieszczanie.

Zwiększenie wypełnienia pojazdu 
nawet o 100%
Układając kontenery w stos 
i zabezpieczając je pokrywami Loadhog, 
można piętrować stosy podwajając 
ich rozmiar.

Bezpieczeństwo i ochrona do 100 kg
Wzmocniona stalowymi poprzeczkami 
podstawa umożliwia załadowanie do 
100 kg towaru, a plomby zapobiegają 
nieuprawnionemu dostępowi do wnętrza.

Współczynnik gniazdowania 6/2
Współczynnik gniazdowania 6/2 oznacza 
możliwość zwrotu lub przechowywania 
trzy razy więcej pustych pojemników.

Zabezpieczenie do sześciu kontenerów 
półpaletowych za pomocą pokrywy 
do palety
Sześć kontenerów półpaletowych można 
połączyć w celu składowania i transportu 
pojedynczego bloku o wymiarach 
1200 x 1000 (mm).

Paleta nie jest wymagana
Wbudowane stopy palety i stalowe 
poprzeczki umożliwiają przenoszenie 
za pomocą wózków widłowych 
i innego sprzętu.

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

Konfiguracja produktu

Druk termotransferowy i cyfrowy

Miejsce: Lewa strona na długim boku
Maks. rozmiar nadruku cyfrowego: 85 mm (wys.) x 290 mm (szer.)
Maks. rozmiar nadruku  
termotransferowego: 175 mm (wys.) x 260 mm (szer.)

Kolory 
standardowe

RAL: 7040
Szary - 1

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U
Żółty

RAL: 3020
Czerwony

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 9004 
Czarny 
sygnałowy 

RAL: 7016
Szary 
łupkowy

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Kolory niestandardowe 
(obowiązują minimalne 
ilości zamówień)

Pantone: 293 C 
Niebieski


