
Gestructureerde basis
De gestructureerde basis is ontworpen 
om ongewenste bewegingen op 
transportsystemen te voorkomen die 
vertragingen in automatiseringslijnen kunnen 
veroorzaken. Automatiseringssensoren 
kunnen soms ook van een basis stuiteren 
als deze geen textuur heeft.

Attached Lid Container - Apollo 43

De kleinste ALC in de serie met een innovatief scharnierpenontwerp 
die de veiligheid van de goederen erin maximaliseert en een basis 
met textuur om geluidshinder op loopbanden te verminderen.
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Hoogte Apollo (mm) 264 306

Materiaal Slagvaste polypropyleen Slagvaste polypropyleen

Bovenkant buiten (mm) lengte x breedte 400 x 300 400 x 300

Basis buiten (mm) lengte x breedte 350 x 257 350 x 257

Bovenkant binnen (mm) lengte x breedte 363 x 270 363 x 270

Basis binnen (mm) lengte x breedte 345 x 252 345 x 252

Nesthoogte (mm) 108 108

Bruikbare hoogte (mm) 245 287

Capaciteit (liter) 22 25

Gewicht (kg) 1,77 1,92

Laadvermogen statisch (kg) herbr. / virgin. 35 / 50 35 / 50

Laadvermogen dynamisch (kg) herbr. / virgin. 20 / 35 20 / 35

Stapellaadvermogen statisch (kg) herbr. / virgin. 250 / 350 250 / 350

Stapellaadvermogen dynamisch (kg) herbr. / virgin. 125 / 175 125 / 175

Pallettype VK VK

Hoeveelheid op pallet 162 153

Pallethoogte (m) Max 2,2 Max 2,2

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties. 

Accessoires en opties

Belangrijkste voordelen

ALC etikethouders
Identificatiemethodes, zoals streepjescodes 
en RFID-labels, kunnen worden geleverd 
om uw goederen te volgen.

ALC veiligheidszegels
Veiligheidszegels zijn beschikbaar voor 
verschillende veiligheidseisen.

Compatibel met Pally & Lid
Al onze containers zijn te combineren 
met het Loadhog Pally & Lid-systeem dat 
de ultieme oplossing qua herbruikbare 
transportverpakkingen biedt en volledig 
eenmalig bruikbare verpakkingen elimineert.

Veilig scharnierpenontwerp
Deze verborgen scharnierpen biedt 
een betere veiligheid en beschermt 
waardevolle goederen binnenin.

Ribbels voor eenvoudige verwijdering 
etiketten
Dankzij het geribbelde gebied aan de 
zijkant van de 400 x 300, kunnen etiketten 
snel en eenvoudig worden verwijderd. 

Bruikbaar met 
automatiseringssystemen
De Apollo heeft een randontwerp voor 
gebruik met automatiseringsapparatuur 
in de huidige supply chains.

Veilige banden
Antislipribbels op het deksel verzekeren 
dat de banden blijven zitten. 

Wij bieden speciale productconfiguraties aan om 
ervoor te zorgen dat wij u de best mogelijk oplossing 
kunnen aanbieden.

Productconfiguratie

Digitale en hotfoilbedrukking

Positie:  Midden aan de lange kant
Max. afmeting digitaal:  85 mm (H) x 290 mm (B)
Max. afmeting hot foil:  85 mm (H) x 260 mm (B)

Standaard 
voorraad-
kleuren

RAL: 9004 
Signaalzwart 

RAL: 6018
Geelgroen

Pantone: 109 U
Geel

RAL: 3020
Verkeersrood

RAL: 5015
Hemelsblauw

RAL: 7040
Telegrijs - 1

RAL: 7016
Leisteengrijs

Pantone 021 C
Helderoranje

Favoriete kleuren 
(minimumhoeveelheden van toepassing)

Pantone: 293 C 
Blauw
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