
Pojemnik z dołączoną pokrywą - Apollo 64

Pojemniki z dołączoną pokrywą Apollo są przeznaczone do użytku 
z systemami automatyzacji oraz zapewniają podwyższony poziom 
bezpieczeństwa dzięki ukrytym zawiasom ze sworzniem.
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Wysokość Apollo (mm) 250 310 367 400

Materiał
Wytrzymały 
na uderzenia 
polipropylen

Wytrzymały 
na uderzenia 
polipropylen

Wytrzymały 
na uderzenia 
polipropylen

Wytrzymały 
na uderzenia 
polipropylen

Długość x szerokość powierzchni górnej na zewnątrz (mm) 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400 

Długość x szerokość podstawy na zewnątrz (mm) 539 x 361 532 x 356 532 x 351 526 x 348

Długość x szerokość powierzchni górnej wewnątrz (mm) 547 x 370 547 x 370 547 x 370 547 x 370

Długość x szerokość podstawy wewnątrz (mm) 530 x 355 527 x 351 522 x 342 506 x 345

Wysokość gniazdowania (mm) 108 108 108 108

Wysokość użytkowa (mm) 228 288 335 368

Pojemność (litry) 40 52 63 69

Waga (kg) 2,5 2,8 3,4 3,2

Obciążenie statyczne (kg) recykl. / pierwotny 35 / 50 35 / 50 35 / 50 35 / 50

Obciążenie dynamiczne (kg) recykl. / pierwotny 20 / 35 20 / 35 20 / 35 20 / 35

Obciążenie statyczne w stosie (kg) recykl. / pierwotny 250 / 350 250 / 350 250 / 350 250 / 300

Obciążenie dynamiczne w stosie (kg) recykl. / pierwotny 125 / 175 125 / 175 125 / 175 125 / 175

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

Od -20°C do 
+40°C

Od -20°C do 
+40°C

Od -20°C do 
+40°C

Typ palety Brytyjska Brytyjska Brytyjska Brytyjska

Ilość na palecie 90 85 85 80

Wysokość palety (m) 2,11 2,15 2,23 2,26

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

Akcesoria i opcje

Najważniejsze zalety

Uchwyt na etykiety
W celu ułatwienia identyfikacji towarów 
pojemniki można znakować za pomocą 
kodów kreskowych i etykiet RFID.

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

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.

Bezpieczne zawiasy sworzniowe
Ukryte zawiasy sworzniowe zapewniają 
podwyższony poziom bezpieczeństwa 
wartościowym produktom 
przechowywanym w pojemnikach.

Program wymiany
W ramach wymiany części odbieramy 
stare, uszkodzone lub niepotrzebne 
pojemniki.

Współpraca z systemami automatyzacji
Pojemnik Apollo ma specjalny kołnierz, 
który umożliwia jego obsługę przez 
automatyczne systemy nowoczesnych 
łańcuchów dostaw.

Taśma zabezpieczająca
Antypoślizgowe prążki na pokrywie 
zapewniają lepsze trzymanie taśmy. 

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

Konfiguracja produktu

Druk termotransferowy i cyfrowy

Miejsce: Środek 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: 9004 
Czarny 
sygnałowy 

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U
Żółty

RAL: 3020
Czerwony

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 7040
Szary - 1

RAL: 7016
Szary 
łupkowy

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Kolory niestandardowe 
(obowiązują minimalne 
ilości zamówień)

Pantone: 293 C 
Niebieski

Teksturowana podstawa
Teksturowana podstawa zapobiega 
niepożądanemu ruchowi w systemach 
przenośników, co może powodować 
opóźnienia na zautomatyzowanych liniach. 
Sensory automatyczne mogą czasami 
wstrzymywać linie, jeżeli nie ma teksturowania.


