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HogBox to największy na świecie pojemnik ALC z wbudowanymi stopkami palet oraz 
wzmacnianą podstawą, po skonsolidowaniu z pokrywą do palet Loadhog może być 
stosowany jako całościowy modułowy system transportowy.

Zwiększenie wypełnienia pojazdów do 100%
Po skonsolidowaniu, ustawieniu w stos i zabezpieczeniu 
przy użyciu pokrywy Loadhog użytkownik może również 
ustawić podwójny stos.

Zabezpieczenie maksymalnie 
sześciupojemników HogBox 
z pokrywą do palet
Sześć pojemników HogBox można 
skonsolidować do przechowywania 
i transportu, tworząc jedną jednostkę 
o powierzchni 1200 × 1000 (mm).

Palety nie są już 
potrzebne
Wbudowane stopki palet 
i stalowe pręty zapewniają 
zgodność z ręcznym sprzętem 
do przemieszczania i wózkami 
widłowymi.

Zabezpieczenie  
i ochrona do 100 kg
Wzmacniana podstawa 
z prętem stalowym daje 
możliwość wypełnienia do 
100 kg, a rozmieszczenie 
plomb zabezpieczających 
w różnych miejscach zapewnia 
zabezpieczenie towarów przed 
manipulacją.

Całościowe rozwiązanie
HogBox łączy w sobie korzyści dużej, pojemnej 
skrzyni paletowej z zaletami pojemnika 
o ergonomicznych właściwościach poprawiających 
przemieszczanie.

Współczynnik ustawiania 
w stos 3:1
Współczynnik ustawiania w stos 
3:1 umożliwia użytkownikowi 
zwrot lub przechowywanie 3 razy 
większej liczby pojemników po 
opróżnieniu. 
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HogBox – 

Materiał

Materiał  Kopolimer polipropylen wysokoudarowy
Odporność na temperaturę od -20°C do +40°C

Wymiary (mm)

Długość zewnętrzna 1000
Szerokość zewnętrzna 575
Wysokość zewnętrzna 540
Długość wewnętrzna 900
Szerokość wewnętrzna 500
Wysokość wewnętrzna 400
Przyrostowa wysokość zagnieżdżania 110

Masa i wydajność (kg)

Masa jednostki 12
Obciążenie użytkowe 100
Maksymalne obciążenie w stosie 450

Liczba palet

Typ palety  Paleta przemysłowa
Liczba na palecie 24
Wysokość 2,02

Więcej informacji o opakowaniach znajduje się w „oficjalnym 
dokumencie opakowań standardowych”, wszystkie odchyłki należy 
zgłaszać przy przekazaniu zlecenia do produkcji.

Pojemność 

Wysokość użytkowa 400 mm
Pojemność 190 litrów

Wydajność zwrotów HogBox

Podnośnik HogBox
Szybkie i intuicyjne podnoszenie, 
ustawianie w stos i zdejmowanie 
ze stosu.

Pojemność (kg): 275
Wymiary (cm): 1100 × 900 × 620
Masa (kg): 

Uchwyt na etykiety HogBox 

Akcesoria

Pełna naczepa 40 stóp:
Wyjście
210 jednostek / 39 900 litrów

Pełna naczepa 40 stóp:
Zwrot
630 jednostek 

obowiązują minimalne ilości zamówienia

HogBox – 

Karta charakterystyki
Wszystkie wymiary są znamionowe i podlegają tolerancjom produkcyjnym.
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