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Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties. 

Afmetingen (mm)

Lengte buiten 1000
Breedte buiten 575
Hoogte buiten 540
Lengte binnen 900
Breedte binnen 500  
Hoogte binnen 400
Incrementele nesthoogte 110

Pallethoeveelheden

Pallettype VK
Hoeveelheid per pallet 24
Hoogte 2,02 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 400 mm
Capaciteit  190 liter

Materiaal

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

Gewicht en prestatie (kg)

Eenheidsgewicht 12
Laadvermogen 100
Maximaal stapellaadvermogen 450

Hogbox

De Hogbox is 's werelds grootste ALC met geïntegreerde palletvoet en 
versterkte basis en samen met de Loadhog Pallet Lid kan het worden 
gebruikt als een modulair end-to-end transportsysteem.
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Accessoires en opties

Belangrijkste voordelen

HPC-tilmachine
Snel en intuïtief tillen Capaciteit (kg): 275 
Afmetingen (cm): 1100 x 900 x 620
Gewicht (kg): 45,5

ALC veiligheidszegels
Veiligheidszegels zijn beschikbaar voor 
verschillende veiligheidseisen.

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

Tot 100% meer voertuigbelading
Wanneer gecombineerd, gestapeld en 
vastgezet met de Loadhog Lid kan de 
gebruiker ook dubbel stapelen.

Veiligheid en bescherming voor 
maximaal 100 kg
Een versterkte basis met stalen staven 
maakt het mogelijk om tot 100 kg te vullen, 
met meerdere veiligheidszegellocaties om 
te verzekeren dat er niet geknoeid wordt 
met de goederen.

Nestratio 6/2
De nestratio van 6/2 laat gebruikers 
3 keer zoveel lege draagbare containers 
terugsturen of opslaan.

Bevestig maximaal zes HPC's 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 palletvoet en stalen staven 
zijn compatibel met materiaalverwerkende 
apparatuur en vorkheftrucks.

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

Productconfiguratie

Digitale en hotfoilbedrukking

Positie:  Links aan de lange kant
Max. afmeting digitaal:  85 mm (H) x 290 mm (B)
Max. afmeting hot foil:  175 mm (H) x 260 mm (B)

Standaard 
voorraad-
kleuren

RAL: 7040
Telegrijs - 1

RAL: 6018
Geelgroen

Pantone: 109 U
Geel

RAL: 3020
Verkeersrood

RAL: 5015
Hemelsblauw

RAL: 9004 
Signaalzwart 

RAL: 7016
Leisteengrijs

Pantone 021 C
Helderoranje

Favoriete kleuren 
(minimumhoeveelheden van toepassing)

Pantone: 293 C 
Blauw
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