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De Hogbox is ‘s werelds grootste ALC met geïntegreerde palletvoeten en een versterkte 
basis en kan in combinatie met de Loadhog Pallet Lid worden gebruikt als een modulair 
end-to-end transportsysteem.

Tot 100% hogere voertuigbelading
Dubbel stapelen is mogelijk wanneer de 
Hogbox wordt samengevoegd, gestapeld en 
vastgezet met behulp van de Loadhog Lid.Beveilig tot zes  

HogBoxen met Pallet Lid 
Zes HogBoxen kunnen worden 
samengevoegd voor opslag en 
transport om zo een eenheidslading 
van 1200 x 1000 (mm) footprint te 
creëren.

Geen pallet nodig 
Ingebouwde palletvoeten en 
stalen staven zorgen ervoor 
dat de Hogbox geschikt is 
voor gebruik met MHE & 
vorkheftrucks.

Veiligheid en 
bescherming tot 100 kg 
Dankzij de stalen staven die 
de basis van de container 
verstevigen, kan de Hogbox 
tot max. 100 kg worden 
geladen en de verschillende 
verzegellocaties zorgen voor 
een goede bescherming van de 
goederen.

End-to-end oplossing  
De Hogbox combineert de voordelen van een 
grootvolume palletbox met het ergonomische 
gemak van een container met aanhangend 
deksel. 

3/1 Stapelverhouding  
Dankzij de 3/1 
stapelverhouding kunnen 
gebruikers 3 keer zoveel 
bakken terugbrengen of 
opslaan als ze leeg zijn.

HogBox - Stapelbare bulkcontainer 
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HogBox - Stapelbare bulkcontainer 

Materiaal

Materiaal  Hoge impact polypropyleen    
   copolymer
Temperatuurbestendigheid -20ºc to +40°c

Afmetingen (mm)

Buitenlengte    1000
Buitenbreedte    575
Buitenhoogte    540
Binnenlengte    900
Binnenbreedte     500  
Binnenhoogte    400
Incrementele nesting hoogte  110

Weight and performance (kg)

Gewicht Unit   12
Laadvermogen  100
Maximale stapelbelasting 450

Pallet hoeveelheden

Type pallet     UK
Hoeveelheid per pallet  24
Hoogte (m)    2.02

Meer verpakkingsinformatie is te vinden in het ‘Officiële 
standaard verpakkingsdocument’, afwijkingen hiervan dienen 
bij het plaatsen van de bestelling bij de productie gemeld te 
worden.

Volume 

Bruikbare hoogte 400 mm
Capaciteit  190 liter

HogBox rendementen bij retour

HogBox lifter 
Snel en intuïtief liften, stapelen en  
ontstapelen.

Capaciteit (kg): 275
Afmetingen (cm): 1100 x 900 x 620

HogBox labelhouder 

Accessoires

Volledige 40 ft trailer: 
Uitgaand  
210 eenheden / 39.900 liter

Volledige 40 ft trailer: 
Geretourneerd
630 Eenheden

(MOQ is van toepassing)

HogBox - Stapelbare bulkcontainer

Productspecificaties
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Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.




