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Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Afmetingen (mm)

Lengte buiten 600
Breedte buiten 400
Hoogte buiten 400
Lengte binnen 567
Breedte binnen  367
Hoogte binnen 385
Ingeklapte hoogte 77,5
Ingeklapte stapelhoogte 70

Pallethoeveelheden

Pallettype VK
Hoeveelheid per pallet 125
Hoogte 1,75 m 

Meer verpakkingsinformatie vindt u in het 'officiële 
standaardverpakkingsdocument'. Advies moet 
worden ingewonnen bij eventuele afwijkingen hierop, 
wanneer de opdracht wordt geplaatst.

Volume

Bruikbare hoogte 385 mm
Capaciteit  80 liter

Materiaal

Materiaal  Slagvaste polypropyleen
Temp.weerstand -20°C tot +40°C

Gewicht en prestatie (kg)

Gewicht 4,1
Gewicht (deksel) 3,9
Gewicht (tussenwand) 3,4
Gewicht (zonder opties) 3,2
Laadvermogen 20
Statische opstapellaadvermogen 240
Dynamische opstabellaadvermogen 120

Collapsible Container 64

De ergonomische inklapbare container van Loadhog is een sterke, 
lichtgewicht en veelzijdige draagbare container die tot 1/5 van zijn hoogte 
kan worden teruggebracht binnen zijn eigen omtrek.
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Accessoires en opties

Belangrijkste voordelen

Optionele tussenwand
Verticale schokbestendige wand blijft 
zelfstandig verticaal staan en verzekert 
eenvoudige hantering van de container.

Veiligheidszegels Collapsible Container
Veiligheidszegels zijn beschikbaar voor 
verschillende veiligheidseisen.

Volledig geïntegreerde deksels
Volledig geïntegreerde deksels zijn 
beschikbaar voor de bescherming van 
de goederen.

Identificatiekenmerken
Verschillende etiketlocaties en optioneel 
gebosseleerde etiketten.

Stapelratio 5:1
De Collapsible Container heeft een 
stapelratio van 5:1 en vergroot de 
voertuigbelading wanneer deze lege 
containers terugbrengt en bespaart 
opslagruimte in het magazijn.

Ergonomische greep
Verzekert snelheid en gemak 
bij gebruik.

Verticale schokbestendige wanden 
Wanden blijven zelfstandig verticaal 
staan, wat het eenvoudiger voor de 
gebruiker maakt om de draagbare 
container in te klappen of op te bouwen.

Versterkte hoeken en basis
Vergroot capaciteit, schokbestendigheid 
en duurzaamheid.

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

Productconfiguratie

Digitale en gebosseleerde bedrukking

Positie:  Midden op de basis lange zijde
Max. afmeting digitaal:  25 mm (H) x 70 mm (B)
Max. afmeting gebosseleerd:  25 mm (H) x 70 mm (B)

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.

Standaard 
voorraad-
kleuren

RAL: 5015
Hemelsblauw

RAL: 6018
Geelgroen

Pantone: 109 U
Geel

RAL: 3020
Verkeersrood

RAL: 9004 
Signaalzwart 

RAL: 7040
Telegrijs - 1

RAL: 7016
Leisteengrijs

Pantone 021 C
Helderoranje

Favoriete kleuren 
(minimumhoeveelheden van toepassing)

Pantone: 293 C 
Blauw
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