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Jako wiodący na rynku innowatorzy kontynuujemy

prowadzący działalność związaną

opracowywania nowoczesnych rozwiązań

producent z akcjonariatem pracowniczym

z projektowaniem, produkowaniem, sprzedażą

oraz poolingiem rozwiązań z zakresu zwrotnych
opakowań transportowych dla różnych branż.
Zależy nam na uproszczeniu procesów
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logistycznych i redukcji ilości odpadów po

opakowaniach. Mamy opinię firmy wytwarzającej

produkty zapewniające korzyści na każdym etapie
łańcucha dostaw.

partnerską współpracę z klientami w zakresie
wpływających na funkcjonowanie globalnych
łańcuchów dostaw.

Jesteśmy członkami i założycielami GLIDE,

organizacji której celem jest zabezpieczenie naszej
kultury akcjonariatu pracowniczego i przekazanie
naszych wartości przyszłym pokoleniom
pracowników.
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I M B A L L A GGI R IU T ILIZ Z ABILI

Opracowujemy i patentujemy nowe
produkty z myślą o rozwiązywaniu
konkretnych problemów.
Innowacyjność w zakresie opakowań
zwrotnych

W naszej siedzibie głównej w Sheffield
stworzyliśmy specjalną przestrzeń

pozwalającą wyzwolić kreatywność.

Nasz zespół projektantów i inżynierów
dysponuje szerokim zapleczem

inżynieryjnym, w tym nowoczesną

drukarką 3D i narzędziami do szybkiego

tworzenia prototypów, dzięki czemu może
skoncentrować się na projektowaniu
najlepszych opakowań zwrotnych.

Cel badań rozwojowych
Poprzez konsultacje z klientami staramy
się jak najlepiej poznać ich potrzeby,

aby zapewnić im produkty szyte na miarę.
Klienci pełnią ważną rolę w naszych

procesach rozwojowo-badawczych.

Jakość i usługi na światowym poziomie.

Uznaliśmy, że 25% naszego obrotu musi
pochodzić z produktów wprowadzonych
na rynek więcej niż cztery lata temu.
Stanowi to bodziec dla naszych

pracowników do opracowywania nowych
rozwiązań oraz szukania i wdrażania

najnowszych innowacji. Gdy projektujemy
i tworzymy nowy produkt, jednocześnie
ubiegamy się o ochronę patentową.

Ten sposób działania okazał się kluczowy
dla naszego sukcesu.
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Centrum pomysłów i innowacji, w którym powstają nowe produkty, stanowi główny motor
napędzający ciągły rozwój Loadhog. Centrum to jest fantastycznym środowiskiem pracy,
w którym można tworzyć nowatorskie rozwiązania.

6

Nasze produkty

Rozwiązania szyte na miarę

Projektujemy i wytwarzamy wyjątkowe produkty dla wielu branż przemysłu, które pozwalają:

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

•
•
•
•
•
•
•

• Omów konfigurację swojego produktu z przedstawicielem handlowym.
• 	Wybierz materiał pierwotny lub materiał z recyklingu w zależności od przeznaczenia i spraw związanych
z ochroną środowiska.
• Wybierz standardowy lub niestandardowy kolor.
• Dostępne są różne opcje identyfikacji wizualnej, w tym druk cyfrowy, gorąca folia i wytłaczanie.
• Możesz nawet wybrać kolory i identyfikację wizualną na pasach do pokryw do palet.
• Określ miejsce umieszczenia etykiet i elementów identyfikacyjnych.
• Wybierz akcesoria ułatwiające obsługę opakowań.

ograniczyć koszty pracy, transportu i towarów konsumpcyjnych,
zoptymalizować efektywność obsługi,
zwiększyć stopień wypełnienia pojazdów,
wyeliminować odpady po opakowaniach,
ograniczyć emisję dwutlenku węgla,
zwiększyć bezpieczeństwo towarów,
zredukować koszty i oszczędzać pieniądze.

5
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Pojemniki

Pojemniki

Asortyment pojemników Loadhog
Helios 64

Helios 64

Helios 64

600 x 400 mm
Helios to oryginalny pojemnik Loadhog
z dołączoną pokrywą charakteryzujący
się innowacyjną kafelkowaną
konstrukcją pokrywy, która zmniejsza
prawdopodobieństwo uszkodzeń,
usprawnia logistykę i umożliwia
efektywniejsze wypełnienie pojazdów.

600 x 400 mm
Pojemnik przeznaczony do użytku
z systemami automatyzacji.
Zapewnia podwyższony poziom
bezpieczeństwa dzięki innowacyjnym
zawiasom, co czyni go doskonałą
inwestycją w przyszłość firmy.

400 x 300 mm
Najmniejszy pojemnik z dołączoną
pokrywą z nowoczesnymi zawiasami.
Zapewnia maksymalną ochronę towarów
oraz ma specjalny wzór na spodzie
ograniczający hałas na przenośnikach.

Strona 10 - 11

Strona 12 - 13

Strona 14 - 15

Pojemnik składany 64

Kontener półpaletowy

Pojemnik do ustawiania
w stos i gniazdowania 43

600 x 400 mm
Ergonomiczny pojemnik, który jest
mocny, lekki i uniwersalny oraz którego
wysokość można zmniejszyć o 1/5 bez
zmian w zajmowanej powierzchni.

1000 x 575 mm
Największy na świecie pojemnik
z dołączoną pokrywą, wbudowanymi
stopkami palety i wzmocnioną podstawą.
Przy zastosowaniu z pokrywą do palet
Loadhog stanowi całościowy modułowy
system opakowań transportowych.

400 x 300 mm
Pojemnik do ustawiania w stos
i gniazdowania to kontener o wymiarach
400 x 300 x 190, który można ustawiać
w stos po wypełnieniu i gniazdować,
kiedy jest pusty. Jego główne
zastosowania to przechowywanie
przesyłek w branży pocztowej oraz
małych części w branży produkcyjnej.

Strona 18 - 19

Strona 20 - 21

Strona 22 - 23

Oferujemy szeroki wybór solidnych pojemników wielokrotnego użytku
o konstrukcji umożliwiającej wykorzystanie w wielu branżach przemysłu.
Pojemniki mają ergonomiczne uchwyty i innowacyjne elementy
konstrukcyjne pozwalające ograniczyć nakład pracy i koszty transportu.

Helios 64

600 x 400 mm
Pojemnik z dołączoną pokrywą ze
stopniową konstrukcją ścian. Może być
wykorzystywany do pracy z systemami
automatyzacji, ma wzmocnioną podstawę
oraz jest wyposażony w nowoczesne
zawiasy zwiększające bezpieczeństwo.
Strona 16 - 17
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+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Pojemniki
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Pojemniki

Pojemnik z dołączoną pokrywą - Helios 64
Konfiguracja produktu

STUDIUM PRZYPADKU KLIENTA P58 i P60

Helios to oryginalny pojemnik Loadhog z dołączoną pokrywą
charakteryzujący się innowacyjną kafelkowaną konstrukcją pokrywy,
która zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzeń, usprawnia logistykę
i umożliwia efektywniejsze wypełnienie pojazdów.

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

Kolory standardowe

Kolory niestandardowe (obowiązują minimalne ilości zamówień)

RAL: 9004
Czarny
sygnałowy

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 293 C
Niebieski

Pantone: 109 U RAL: 3020
Żółty
Czerwony

Najważniejsze zalety

RAL: 7016
Szary
łupkowy

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 7040
Szary - 1

Druk termotransferowy i cyfrowy
Miejsce:
Maks. rozmiar nadruku cyfrowego:
Maks. rozmiar nadruku termotransferowego:

Zwiększenie wypełnienia pojazdu
nawet o 10%
Konstrukcja pokrywy z „zębami
krokodyla” pojemnika Helios umożliwia
lepsze wykorzystanie przestrzeni przy
układaniu w stos w porównaniu z
produktami konkurencji oraz zwiększa
wypełnienie pojazdu podczas zwracania
w stanie pustym.

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.

Montaż zatrzaskowy
Pokrywy bardzo łatwo mocuje się
na zasadzie zatrzasku, co ułatwia
przechowywanie i szybką wymianę
uszkodzonych elementów.

Mniejsze ryzyko uszkodzeń
Specjalna, opatentowana konstrukcja
pokryw sprawia, że nie wystają
poza obrys, co zmniejsza ryzyko ich
uszkodzenia podczas ustawiania
pojemników w stos.

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

Akcesoria i opcje

Uchwyt na etykiety
W celu ułatwienia identyfikacji towarów
pojemniki można znakować za pomocą
kodów kreskowych i etykiet RFID.
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Pojemnik z dołączoną pokrywą Helios 64

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

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

www.loadhog.com

+44 (0) 114 2800 800

Środek na długim boku
85 mm (wys.) x 290 mm (szer.)
175 mm (wys.) x 260 mm (szer.)

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

Wysokość pojemnika Helios (mm)

250

310

365

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

526 x 350

526 x 348

Długość x szerokość powierzchni górnej wewnątrz (mm)

547 x 370

547 x 371

547 x 371

547 x 371

Długość x szerokość podstawy wewnątrz (mm)

530 x 355

527 x 351

521 x 346

506 x 345

Wysokość gniazdowania (mm)

108

108

108

108

Wysokość użytkowa (mm)

215

275

330

365

Pojemność (litry)

40

52

63

69

Waga (kg)

2,5

2,8

3,0

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)

2,25

2,18

2,24

2,20

+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Pojemnik z dołączoną pokrywą Helios 64
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Pojemnik z dołączoną pokrywą - Apollo 64
Konfiguracja produktu

Pojemniki z dołączoną pokrywą Apollo są przeznaczone do użytku
z systemami automatyzacji oraz zapewniają podwyższony poziom
bezpieczeństwa dzięki ukrytym zawiasom ze sworzniem.

Najważniejsze zalety

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

Kolory
standardowe

Kolory niestandardowe
(obowiązują minimalne
ilości zamówień)

RAL: 9004
Czarny
sygnałowy

Pantone: 293 C
Niebieski

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U RAL: 3020
Żółty
Czerwony

RAL: 7016
Szary
łupkowy

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 7040
Szary - 1

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Druk termotransferowy i cyfrowy
Miejsce:
Maks. rozmiar nadruku cyfrowego:
Maks. rozmiar nadruku termotransferowego:

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

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.

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

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.

Taśma zabezpieczająca
Antypoślizgowe prążki na pokrywie
zapewniają lepsze trzymanie taśmy.
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Pojemnik z dołączoną pokrywą Apollo 64

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

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

www.loadhog.com

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

Akcesoria i opcje

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

Środek na długim boku
85 mm (wys.) x 290 mm (szer.)
175 mm (wys.) x 260 mm (szer.)

+44 (0) 114 2800 800

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

+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Pojemnik z dołączoną pokrywą Apollo 64
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Pojemnik z dołączoną pokrywą - Apollo 43
Konfiguracja produktu

Najmniejszy pojemnik z dołączoną pokrywą z nowoczesnymi
zawiasami. Zapewnia maksymalną ochronę towarów oraz ma specjalny
wzór na spodzie ograniczający hałas na przenośnikach.

Najważniejsze zalety

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

Kolory
standardowe

Kolory niestandardowe
(obowiązują minimalne
ilości zamówień)

RAL: 9004
Czarny
sygnałowy

Pantone: 293 C
Niebieski

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U RAL: 3020
Żółty
Czerwony

RAL: 7016
Szary
łupkowy

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 7040
Szary - 1

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Druk termotransferowy i cyfrowy
Miejsce:
Maks. rozmiar nadruku cyfrowego:
Maks. rozmiar nadruku termotransferowego:

Bezpieczne zawiasy sworzniowe
Ukryte zawiasy sworzniowe zapewniają
podwyższony poziom bezpieczeństwa
wartościowym towarom.

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.

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

Struktura ułatwiająca odrywanie etykiet
Pokryty drobnymi prążkami obszar
o wymiarach 400 x 300 na boku pozwala
na łatwe i szybkie pozbycie się etykiet.

Taśma zabezpieczająca
Antypoślizgowe prążki na pokrywie
zapewniają lepsze trzymanie taśmy.

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.

Akcesoria i opcje

Uchwyt na etykiety
W celu ułatwienia identyfikacji towarów
pojemniki można znakować za pomocą
kodów kreskowych i etykiet RFID.
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Pojemnik z dołączoną pokrywą Apollo 43

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

www.loadhog.com

+44 (0) 114 2800 800

Środek na długim boku
85 mm (wys.) x 290 mm (szer.)
85 mm (wys.) x 260 mm (szer.)

Parametry techniczne
Wszystkie wymiary są formalne i mogą odbiegać od normy w zakresie tolerancji fabrycznej.
Wysokość Apollo (mm)

264

306

Materiał

Wytrzymały na uderzenia
polipropylen

Wytrzymały na uderzenia
polipropylen

Długość x szerokość powierzchni górnej na zewnątrz (mm)

400 x 300

400 x 300

Długość x szerokość podstawy na zewnątrz (mm)

350 x 257

350 x 257

Długość x szerokość powierzchni górnej wewnątrz (mm)

363 x 270

363 x 270

Długość x szerokość podstawy wewnątrz (mm)

345 x 252

345 x 252

Wysokość gniazdowania (mm)

108

108

Wysokość użytkowa (mm)

245

287

Pojemność (litry)

22

25

Waga (kg)

1,77

1,92

Obciążenie statyczne (kg) recykl. / pierwotny

35 / 50

35 / 50

Obciążenie dynamiczne (kg) recykl. / pierwotny

20 / 35

20 / 35

Obciążenie statyczne w stosie (kg) recykl. / pierwotny

250 / 350

250 / 350

Obciążenie dynamiczne w stosie (kg) recykl. / pierwotny

125 / 175

125 / 175

Typ palety

Brytyjska

Brytyjska

Ilość na palecie

162

153

Wysokość palety (m)

Maks. 2,2

Maks. 2,2

+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Pojemnik z dołączoną pokrywą Apollo 43
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Pojemnik z dołączoną pokrywą - Artemis 64
Konfiguracja produktu

Pojemniki z dołączoną pokrywą Artemis są przeznaczone do
użytku z systemami automatyzacji. Ukryte zawiasy ze sworzniem
i wzmocniona podstawa zapewniają podwyższony poziom
bezpieczeństwa.

Najważniejsze zalety

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

Kolory
standardowe

Kolory niestandardowe
(obowiązują minimalne
ilości zamówień)

RAL: 9004
Czarny
sygnałowy

Pantone: 293 C
Niebieski

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U RAL: 3020
Żółty
Czerwony

RAL: 7016
Szary
łupkowy

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 7040
Szary - 1

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Druk termotransferowy i cyfrowy
Miejsce:
Maks. rozmiar nadruku cyfrowego:
Maks. rozmiar nadruku termotransferowego:

Wzmocniona podstawa
Podstawę pojemnika Artemis
wzmocniono poprzez zastosowanie
żebrowania, które zwiększa jego
wytrzymałość na uderzenia, ułatwia
wykrywanie przez przenośniki oraz
redukuje poziom hałasu.

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

Środek na długim boku
85 mm (wys.) x 290 mm (szer.)
85 mm (wys.) x 260 mm (szer.)

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

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

Wymiary (mm)

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.

Kompatybilność z innymi pojemnikami
o stopniowej konstrukcji ścian
Stopniowana konstrukcja ścian tego
pojemnika współgra ze stopniowymi
ścianami innych pojemników dostępnych
na rynku.

Taśma zabezpieczająca
Antypoślizgowe prążki na pokrywie
zapewniają lepsze trzymanie taśmy.

Objętość

Długość zewnętrzna

600

Wysokość użytkowa

330 mm

Szerokość zewnętrzna

400

Pojemność		

62 litry

Wysokość zewnętrzna

368

Długość wewnętrzna góra / podstawa

552 / 520

Szerokość wewnętrzna góra / podstawa

370 / 338

Wysokość wewnętrzna

330

Wysokość gniazdowania

123

Materiał
Materiał	Wytrzymały na
uderzenia polipropylen
Wytrzymałość temperaturowa

Od -20°C do +40°C

Akcesoria i opcje

Ilość na palecie

Waga i wytrzymałość (kg)

Typ palety

Euro

Waga

3,18

Ilość na palecie

60

Obciążenie statyczne

recykl. 35 / pierwotny 50

Wysokość

2,23 m

Obciążenie dynamiczne

recykl. 20 / pierwotny 35

Maksymalne obciążenie
Uchwyt na etykiety
W celu ułatwienia identyfikacji towarów
pojemniki można znakować za pomocą
kodów kreskowych i etykiet RFID.
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Pojemnik z dołączaną pokrywą Artemis 64

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

Więcej informacji na temat opakowania znajduje

w stosie

się w „Oficjalnym dokumencie na temat opakowań

Dynamiczne obciążenie

standardowych”. Jakiekolwiek odchyły od tych norm

w stosie

recykl. 250 / pierwotny 350
recykl. 125 / pierwotny 175

należy zgłaszać przy składaniu zamówienia.

www.loadhog.com

+44 (0) 114 2800 800

+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Pojemnik z dołączaną pokrywą Artemis 64
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Pojemnik składany 64
Konfiguracja produktu

Ergonomiczny pojemnik, który jest mocny, lekki i uniwersalny oraz którego
wysokość można zmniejszyć o 1/5 bez zmian w zajmowanej powierzchni.

Najważniejsze zalety

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

Kolory
standardowe

Kolory niestandardowe
(obowiązują minimalne
ilości zamówień)

RAL: 5015
Błękitny

Pantone: 293 C
Niebieski

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U RAL: 3020
Żółty
Czerwony

RAL: 7016
Szary
łupkowy

RAL: 9004
Czarny
sygnałowy

RAL: 7040
Szary - 1

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Druk cyfrowy i tłoczony
Miejsce:
Maks. rozmiar nadruku cyfrowego:
Maks. rozmiar nadruku tłoczonego:

Współczynnik ustawiania w stos 5:1
Składany pojemnik charakteryzuje się
współczynnikiem ustawiania w stos 5:1,
co pozwala na efektywniejsze wypełnienie
pojazdu podczas zwrotu pustych
pojemników oraz umożliwia lepsze
wykorzystanie powierzchni magazynowej.

Pionowe ściany odporne na zderzenia
Każdy bok pozostaje w pionie bez
podtrzymywania, co ułatwia składanie
i rozkładanie pojemnika.

Środek długiego boku podstawy
25 mm (wys.) x 70 mm (szer.)
25 mm (wys.) x 70 mm (szer.)

Wzmocnione rogi i podstawa
Większa pojemność, odporność na
uderzenia i trwałość.

Parametry techniczne
Podano wymiary nominalne, które mogą odbiegać od normy w zakresie tolerancji fabrycznej.

Wymiary (mm)

Pokrywy wbudowane
Pokrywy wbudowane chronią towar
przechowywany w pojemnikach.

Ergonomiczny uchwyt
Pozwala na łatwe i szybkie
przemieszczanie.

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.

Objętość

Długość zewnętrzna

600

Wysokość użytkowa

385 mm

Szerokość zewnętrzna

400

Pojemność		

80 litrów

Wysokość zewnętrzna

400

Długość wewnętrzna

567

Szerokość wewnętrzna

367

Wysokość wewnętrzna

385

Wysokość po złożeniu

77,5

Wysokość układania w stos po złożeniu

70

Materiał
Materiał		Wytrzymały na uderzenia
polipropylen
Wytrzymałość temperaturowa

Akcesoria i opcje

Ilość na palecie

Elementy identyfikacyjne
Różne miejsca na etykiety i opcjonalne
etykiety wytłaczane.
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Pojemnik składany 64

Przegroda opcjonalna
Obsługę pojemnika ułatwiają odporne
na uderzenia ściany, które pozostają
w pionie bez podtrzymywania.

www.loadhog.com

Plomby do pojemnika składanego
Dostępne są plomby spełniające różne
wymogi w zakresie bezpieczeństwa.

Od -20°C do +40°C

Waga i wytrzymałość (kg)

Typ palety

Brytyjska

Waga

4,1

Ilość na palecie

125

Waga (pokrywa)

3,9

Wysokość

1,75 m

Waga (przegroda)

3,4

Waga (bez opcji)

3,2

Więcej informacji na temat opakowania znajduje

Obciążenie

20

się w „Oficjalnym dokumencie na temat opakowań

Obciążenie statyczne w stosie

240

standardowych”. Jakiekolwiek odchyły od tych norm należy

Obciążenie dynamiczne w stosie

120

zgłaszać przy składaniu zamówienia.

+44 (0) 114 2800 800

+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Pojemnik składany 64

19

Pojemniki

Pojemniki

Kontener półpaletowy
Konfiguracja produktu

Kontener półpaletowy to największy na świecie pojemnik z dołączoną
pokrywą, wbudowanymi stopkami palety i wzmocnioną podstawą.
Przy zastosowaniu z pokrywą do palet Loadhog stanowi całościowy
modułowy system opakowań transportowych.

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

Kolory
standardowe

Kolory niestandardowe
(obowiązują minimalne
ilości zamówień)

RAL: 7040
Szary - 1

Pantone: 293 C
Niebieski

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U RAL: 3020
Żółty
Czerwony

Najważniejsze zalety

RAL: 7016
Szary
łupkowy

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 9004
Czarny
sygnałowy

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Druk termotransferowy i cyfrowy
Miejsce:
Maks. rozmiar nadruku cyfrowego:
Maks. rozmiar nadruku
termotransferowego:

Zwiększenie wypełnienia pojazdu
nawet o 100%
Układając kontenery w stos
i zabezpieczając je pokrywami Loadhog,
można piętrować stosy podwajając
ich rozmiar.

Współczynnik gniazdowania 6/2
Współczynnik gniazdowania 6/2 oznacza
możliwość zwrotu lub przechowywania
trzy razy więcej pustych pojemników.

Lewa strona na długim boku
85 mm (wys.) x 290 mm (szer.)
175 mm (wys.) x 260 mm (szer.)

Paleta nie jest wymagana
Wbudowane stopy palety i stalowe
poprzeczki umożliwiają przenoszenie
za pomocą wózków widłowych
i innego sprzętu.

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

Wymiary (mm)

Kompletne rozwiązanie
Kontener półpaletowy łączy zalety skrzyni
paletowej o dużej pojemności z prostym
i ergonomicznym pojemnikiem o konstrukcji
ułatwiającej jego przemieszczanie.

Bezpieczeństwo i ochrona do 100 kg
Wzmocniona stalowymi poprzeczkami
podstawa umożliwia załadowanie do
100 kg towaru, a plomby zapobiegają
nieuprawnionemu dostępowi do wnętrza.

Zabezpieczenie do sześciu kontenerów
półpaletowych za pomocą pokrywy
do palety
Sześć kontenerów półpaletowych można
połączyć w celu składowania i transportu
pojedynczego bloku o wymiarach
1200 x 1000 (mm).

Objętość

Długość zewnętrzna

1000

Wysokość użytkowa

400 mm

Szerokość zewnętrzna

575

Pojemność		

190 litrów

Wysokość zewnętrzna

540

Długość wewnętrzna

900

Szerokość wewnętrzna

500

Wysokość wewnętrzna

400

Wysokość gniazdowania stopniowego

110

Materiał
Materiał	Wytrzymały na uderzenia
kopolimer polipropylenu
Wytrzymałość temperaturowa

Od -20°C do +40°C

Akcesoria i opcje
Ilość na palecie

Waga i wytrzymałość (kg)

Typ palety

Brytyjska

Waga jednostkowa

12

Ilość na palecie

24

Obciążenie

100

Wysokość

2,02 m

Maksymalne obciążenie w stosie

450

Więcej informacji na temat opakowania znajduje
Podnośnik do kontenerów półpaletowych
Szybkie i intuicyjne podnoszenie (kg): 275
Wymiary (cm): 1100 x 900 x 620
Waga (kg): 45,5
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Kontener półpaletowy

się w „Oficjalnym dokumencie na temat opakowań

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

www.loadhog.com

standardowych”. Jakiekolwiek odchyły od tych norm należy
zgłaszać przy składaniu zamówienia.

+44 (0) 114 2800 800

+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Kontener półpaletowy
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Pojemnik do ustawiania w stos
i gniazdowania 43

Konfiguracja produktu

Pojemnik do ustawiania w stos i gniazdowania o wymiarach 400 x 300 x 190 to
solidny kontener, który można ustawiać w stos po wypełnieniu i gniazdować,
kiedy jest pusty. Jego główne zastosowania to przechowywanie przesyłek
w branży pocztowej oraz małych części w branży produkcyjnej.

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

Kolory standardowe

Kolory niestandardowe (obowiązują minimalne ilości zamówień)

RAL: 7040
Szary - 1

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 293 C
Niebieski

Pantone: 109 U RAL: 3020
Żółty
Czerwony

Najważniejsze zalety

RAL: 7016
Szary
łupkowy

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 9004
Czarny
sygnałowy

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Druk cyfrowy i tłoczony
Miejsce:
Maks. rozmiar nadruku cyfrowego:
Maks. rozmiar nadruku tłoczonego:

Zwiększenie wypełnienia pojazdu
nawet o 42% w połączeniu z systemem
wózków paletowych i pokryw
Na przyczepie o długości 12 metrów
mieszczą się 64 pojemniki w systemie
z wózkiem paletowym i pokrywą, a tylko
45 kontenerów rolkowych.

Większa efektywność zwrotów
Pełne pojemniki można ustawiać w stos,
a puste można gniazdować w celu
optymalizacji miejsca.

Środek na długim boku
45 mm (wys.) x 65 mm (szer.)
175 mm (wys.) x 260 mm (szer.)

Współpraca z wózkami i pokrywami
Wszechstronny i łatwy w obsłudze na
całej długości łańcucha dostaw system
opakowań zwrotnych.

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

Wymiary (mm)

Zgodność z pocztowymi systemami
sortowania
Nieustannie prowadzimy wnikliwe
badania rynkowe, aby podnosić jakość
naszych produktów… Innowacje
zaczynają się od Ciebie!

Objętość

Długość zewnętrzna

400

Wysokość użytkowa

188 mm

Szerokość zewnętrzna

300

Pojemność		

23 litry

Wysokość zewnętrzna

190

Długość wewnętrzna

360

Szerokość wewnętrzna

248

Wysokość wewnętrzna

188

Wysokość stopniowego układania w stos

180,5

Wysokość gniazdowania stopniowego

96,6

Materiał
Materiał		Wytrzymały na uderzenia
polipropylen
Wytrzymałość temperaturowa

Od -20°C do +40°C

Akcesoria i opcje
Ilość na palecie

Waga i wytrzymałość (kg)

Typ palety

Brytyjska

Waga (pojemnik)

0,92

Ilość na palecie

200

Waga (pokrywa)

0,4

Wysokość

2,18 m

Obciążenie

25

Maksymalne obciążenie w stosie

175

Więcej informacji na temat opakowania znajduje
Plomby do pojemników do ustawiania
w stos i gniazdowania
Dostępne są plomby spełniające różne
wymogi w zakresie bezpieczeństwa.
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Pojemnik do ustawiania w stos i gniazdowania 43

Pokrywa opcjonalna
Opcjonalna pokrywa jest całkowicie
zintegrowana z pojemnikiem
oraz dodatkowo może stanowić
zabezpieczenie przed nieuprawnionym
dostępem do towaru.

www.loadhog.com

się w „Oficjalnym dokumencie na temat opakowań
standardowych”. Jakiekolwiek odchyły od tych norm należy
zgłaszać przy składaniu zamówienia.

+44 (0) 114 2800 800

+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Pojemnik do ustawiania w stos i gniazdowania 43
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Pokrywy do palet Loadhog to najbezpieczniejsze, najbardziej
wszechstronne i najbardziej opłacalne narzędzie do zabezpieczania
ładunku na palecie bez bandowania i użycia folii. Ten produkt jest
dostępny we wszystkich standardowych rozmiarach, ale istnieje
także możliwość zamówienia rozmiarów niestandardowych
(obowiązują minimalne ilości zamówień).

Pokrywy do palet

Pokrywy do palet

Asortyment pokryw do palet Loadhog
Pokrywa do palety
brytyjskiej

Pokrywa do europalety

Pokrywa do połowy
europalety

1200 x 1000 mm
Pokrywa do palety o wymiarach
1200 mm x 1000 mm dostępna w wersji
na dwa i cztery pasy oraz z różnego
rodzaju zaczepami przeznaczonymi do
określonego typu palety lub ładunku.

1200 x 800 mm
Pokrywa do palety o wymiarach
1200 mm x 800 mm dostępna w wersji
na dwa i cztery pasy oraz z różnego
rodzaju zaczepami przeznaczonymi do
określonego typu palety lub ładunku.

800 x 600 mm
Pokrywa do palety o wymiarach
800 mm x 600 mm dostępna tylko
w wersji na dwa pasy oraz z różnego
rodzaju zaczepami przeznaczonymi do
określonego typu palety lub ładunku.

Strona 26 - 27

Strona 26 - 27

Strona 26 - 27

Pokrywa do palety
o niestandardowych
wymiarach

?? x ?? mm
Istnieje możliwość zamówienia projektu
i produkcji pokryw o niestandardowych
rozmiarach do indywidualnych
zastosowań (obowiązują minimalne
ilości zamówień).
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+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Pokrywy do palet
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Pokrywy do palet

Pokrywy do palet

Pokrywy do palet

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

STUDIUM PRZYPADKU KLIENTA P52 i P60

Najbezpieczniejsze, najbardziej wszechstronne i najbardziej opłacalne
narzędzie do zabezpieczania ładunku na palecie bez bandowania
i użycia folii.

Pokrywa do palety brytyjskiej

Pokrywa do połowy europalety

Pokrywa do europalety

Najważniejsze zalety

Druk cyfrowy
Miejsce nadruku w wersji brytyjskiej:
Maks. rozmiar wersji brytyjskiej:
Miejsce nadruku w wersji EUR:
Maks. rozmiar wersji EUR:
Miejsce nadruku na wersji
półpaletowej EUR:
Maks. rozmiar półpalety EUR:

Zwiększenie wypełnienia pojazdu
nawet o 40%*
W połączeniu z wózkiem paletowym ten
system umożliwia lepsze wykorzystanie
przestrzeni niż kontener rolkowy. *Dotyczy

przyczep o długości 12 m

Oszczędność czasu i pracy
Średni czas zabezpieczania pokrywy
czterema pasami wynosi 20 sekund,
a owinięcie maszynowe folią zajmuje
2-3 minuty.

Ekologia
Brak folii, brak innych materiałów
opakowaniowych i szybszy załadunek pokrywa palety Loadhog to czystsze
i prostsze rozwiązanie pod każdym
względem.

Haki do pokryw

Kolory
standardowe

Kolory niestandardowe
(obowiązują minimalne
ilości zamówień)

RAL: 9004
Czarny
sygnałowy

Pantone: 293 C RAL: 6018
Niebieski
Żółtozielony

Pantone: 109 U RAL: 3020
Żółty
Czerwony

RAL: 7016
Szary
łupkowy

RAL: 5015
Błękitny

Długa krawędź po prawej stronie
25 mm (wys.) x 175 mm (szer.)
Krótka krawędź po prawej stronie
25 mm (wys.) x 175 mm (szer.)
Krótka krawędź po lewej stronie
25 mm (wys.) x 150 mm (szer.)

RAL: 7040
Szary - 1

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

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

Hak do wózka
Całkowite pozbycie się folii i pasów
bandujących
Zintegrowany pas ułatwia i przyspiesza
zabezpieczanie ładunku.

Hak do palet
plastikowych

Warianty ładunku
Możliwość zabezpieczania różnych
rodzajów pojemników i innych opakowań
dostępnych na rynku.
Hak mostkowy do
palet drewnianych

Hak do
kontenerów
półpaletowych

Akcesoria i opcje

Hak do palet
metalowych

Hak do palet
pocztowych

?
Zabezpieczenie dostępu
Mocne ściśnięcie pasami
i zaplombowanie zapewnia maksymalne
bezpieczeństwo.
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Pokrywa do palet

Pasy niestandardowe
Dodaj identyfikację wizualną swojej
firmy na pasach do pokrywy i wybierz
odpowiadający Ci tekst.

www.loadhog.com

Hak
do skrzyń

Hak
niestandardowy
(obowiązują
minimalne ilości
zamówień)

+44 (0) 114 2800 800

Brytyjska

Euro

Połowa europalety

Wytrzymały na uderzenia

Wytrzymały na uderzenia

Wytrzymały na uderzenia

polipropylen

polipropylen

polipropylen

Wytrzymałość temperaturowa

Od -20°C do +40°C

Od -20°C do +40°C

Od -20°C do +40°C

Wymiary dotyczące długości palety (mm)

1200 x 1000

1200 x 800

800 x 600

Wymiary zewnętrzne (mm)

1227 x 1027 x 100

1222 x 822 x 118

822 x 618 x 93

Waga (pokrywa na dwa pasy)

9,93

10,93

6,15

Waga (pokrywa na cztery pasy)

12,75

13,75

-

Standardowa długość pasa (mm)

2000

2000

2000

Maks. obciążenie w stosie (kg)

2000

2000

2000

Typ palet, na których są one sprzedawane

UK

Euro

1/2 Euro

Liczba palet

25

25

30

Wysokość palety (metry)

1,93

1,95

1,98

Materiał

+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Pokrywa do palet
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Loadhog oferuje szeroką gamę wózków transportowych
zaprojektowanych z myślą o korzyściach na każdym etapie łańcucha
dostaw. Nasze wózki doskonale sprawdzają się w każdych warunkach,
zarówno w szybkim przewożeniu lekkich produktów przy obsłudze
sklepów internetowych, jak i przy przemieszczaniu ciężkich produktów
przemysłowych.

Asortyment wózków Loadhog
Dolly 64 - 210

Dolly 64 - 300

600 x 400 mm
Wózki Dolly 64 - 210 można bezpiecznie
układać naprzemiennie w stosy,
co pozwala na redukcję wysokości
stosu przy jednoczesnym skróceniu
czasu i zwiększeniu wydajności.
Mają innowacyjną funkcję uni-link
umożliwiającą łączenie jednostek krótkim
lub długim bokiem.

600 x 400 mm
Dolly 64 - 300 to wózek do układania
pojemników w proste stosy z
innowacyjną funkcją uni-link oraz o
nośności 300 kg. Specyfikacja Dolly
może być dostosowana do twoich
oczekiwań dzięki 3 dostępnym wariantom
kół i wielu opcjonalnym dodatkom.

Strona 30 - 31
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Wózki

Wózki

Strona 32 - 33

Pally 86 - 250

Pally 86 - 500

Kontener Pally 86 - 250

800 x 600 mm
Pally to plastikowa paleta o wymiarach
połowy europalety, którą naciśnięciem
stopą pedału można błyskawicznie
przekształcić w wózek na kółkach.
Umożliwia sprawne przemieszczanie
produktów bez użycia dodatkowego
sprzętu ręcznego oraz ma nośność
do 250 kg.

800 x 600 mm
Pally to plastikowa paleta o wymiarach
połowy europalety, którą naciśnięciem
stopą pedału można błyskawicznie
przekształcić w wózek na kółkach.
Umożliwia sprawne przemieszczanie
produktów bez użycia dodatkowego
sprzętu ręcznego oraz ma nośność
do 500 kg.

800 x 600 mm
Kontener Pally to składany pojemnik
dołączony do palety na kółkach
umożliwiający wydajny transport
przedmiotów luzem lub o dużych
gabarytach bez konieczności
stosowania innego ręcznego sprzętu do
przemieszczania. Jest często stosowany
jako całościowe rozwiązanie transportowe.

Strona 34 - 35

Strona 34 - 35

Strona 36 - 37

+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Wózki
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Wózki

Wózki

Dolly 64 - 210
Konfiguracja produktu

Wózki Dolly 64 - 210 można bezpiecznie układać naprzemiennie w
stosy, co pozwala na redukcję wysokości stosu przy jednoczesnym
skróceniu czasu i zwiększeniu wydajności. Mają innowacyjną funkcję
uni‑link umożliwiającą łączenie jednostek krótkim lub długim bokiem.

Najważniejsze zalety

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

Kolory niestandardowe
(obowiązują minimalne
ilości zamówień)

RAL: 9004
Czarny
sygnałowy

Pantone: 293 C RAL: 6018
Niebieski
Żółtozielony

Pantone: 109 U RAL: 3020
Żółty
Czerwony

RAL: 7016
Szary
łupkowy

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 7040
Szary - 1

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Druk cyfrowy i tłoczony
Miejsce nadruku cyfrowego:
Maks. rozmiar nadruku cyfrowego:
Miejsce nadruku tłoczonego:
Maks. rozmiar nadruku tłoczonego:

Wózek z funkcją uni-link
Funkcja uni-link decyduje
o uniwersalności wózka Loadhog.
Możliwość łączenia jednostek krótkim
lub długim bokiem ułatwia transport
wielu ładunków, a także usprawnia
przygotowanie do transportu.

Szybkie układanie na krzyż
Wózki Dolly 64 - 210 można bezpiecznie
układać naprzemiennie w stosy,
co przyspiesza pracę i pozwala na
redukcję wysokości stosu do 56 mm,
czyli o 59,5 mm w porównaniu ze
składowaniem prostym.

Zgodność z pojemnikami z dołączoną
pokrywą i pokrywami do palet
Ten wózek jest kompatybilny ze wszystkimi
pojemnikami z dołączoną pokrywą
Loadhog oraz może być doczepiany
długim bokiem i zabezpieczany za pomocą
pokrywy o rozmiarze pół europalety.

Długi bok po prawej
50 mm (wys.) x 125 mm (szer.)
Krótka wstawka boczna na blacie
49 mm (wys.) x 98 mm (szer.)

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

Wymiary (mm)

4 koła skrętne z niepozostawiającego
śladów materiału
Ten wózek standardowo jest wyposażony
w cztery koła skrętne o średnicy
Ø75 mm z niepozostawiającego śladów
materiału TPR.

Taśma zabezpieczająca
Centralnie ulokowane wyprofilowane
obszary utrzymują wszystkie pasy na
miejscu, zapewniając bezpieczeństwo
ładunku przez cały czas transportu.

Ekologia
Wózek Dolly 64-210 jest wykonany
z plastiku z recyklingu, dzięki czemu
jest ekologiczny i tani.

Materiał

Długość

594

Typ blatu

Otwarty

Szerokość

396

Materiał blatu

Wytrzymały na uderzenia polipropylen

Wysokość

149

Wytrzymałość

Wysokość układania w stos (na krzyż)

56

temperaturowa

Od -20°C do +40°C

Wysokość układania w stos (prosto)

115,5

Prześwit

85,5

Typ kół

4 koła skrętne

Płyta górna

Stal ocynkowana

Materiał kół

Niepozostawiający śladów TPR

Średnica koła

ø75 mm

Akcesoria i opcje
Ilość na palecie

Waga i wytrzymałość (kg)

Typ palety

Euro

Waga

2,0

Ilość na palecie

64

Waga (blat)

1,0

Wysokość (m)

2,3

Waga (cztery koła)

1,0

Obciążenie

210

Maks. liczba na stosie

19

Więcej informacji na temat opakowania znajduje
Uchwyt wózka
Ergonomiczny uchwyt ułatwia obsługę
wózka oraz pozwala uniknąć konieczności
schylania się przez operatora.
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Dolly 64 - 210

się w „Oficjalnym dokumencie na temat opakowań

Wytłaczany znak firmowy
Skorzystaj z wyjątkowej możliwości
i zamów wytłoczenie swojego logo na
blacie wózka (obowiązują minimalne
ilości zamówień).

www.loadhog.com

standardowych”. Jakiekolwiek odchyły od tych norm należy
zgłaszać przy składaniu zamówienia.

+44 (0) 114 2800 800

+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Dolly 64 - 210
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Dolly 64 - 300
Konfiguracja produktu

Dolly 64 - 300 to wózek do układania pojemników w proste stosy z
innowacyjną funkcją uni-link oraz o nośności 300 kg. Specyfikacja
Dolly może być dostosowana do twoich oczekiwań dzięki 3 dostępnym
wariantom kół i wielu opcjonalnym dodatkom.

Najważniejsze zalety

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

Kolory niestandardowe
(obowiązują minimalne
ilości zamówień)

RAL: 9004
Czarny
sygnałowy

Pantone: 293 C RAL: 6018
Niebieski
Żółtozielony

Pantone: 109 U RAL: 3020
Żółty
Czerwony

RAL: 7016
Szary
łupkowy

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 7040
Szary - 1

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Druk cyfrowy i tłoczony
Miejsce nadruku cyfrowego:
Maks. rozmiar nadruku cyfrowego:
Miejsce nadruku tłoczonego:
Maks. rozmiar nadruku tłoczonego:

Wózek z funkcją uni-link
Funkcja uni-link decyduje
o uniwersalności wózka Loadhog.
Funkcja ta umożliwia łączenie wózków
krótkimi lub długimi bokami, aby
przemieszczać po kilka ładunków na raz
lub przygotowywać transport.

Wgłębienia na koła podczas układania
w prosty stos
Wózek ma specjalne wgłębienia, które
blokują koła podczas układania w proste
stosy na wysokość do 2,3 metra.

Kompatybilność z pojemnikami
i pokrywami do palet Loadhog
Ten wózek pasuje do wszystkich
pojemników z dołączaną pokrywą
i składanych Loadhog oraz może
być doczepiany długim bokiem
i zabezpieczany za pomocą pokrywy
o rozmiarze pół europalety.

Długi bok po prawej
50 mm (wys.) x 125 mm (szer.)
Krótka wstawka boczna na blacie
49 mm (wys.) x 98 mm (szer.)

Opcje kół
Dostępne są trzy alternatywne warianty kół dostosowane do nawierzchni. Skonsultuj się z zespołem
sprzedaży, aby znaleźć najlepszą opcję dostosowaną do twoich potrzeb.
PP

TPR

Elastyczna guma

Standardowy kolor:

Standardowy kolor:

Standardowy kolor:

biały

szary

niebieski

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

Wymiary (mm)
Obciążenie dynamiczne 300 kg
Ten dostępny w wybranym kolorze wózek
pozwala na bezpieczne przemieszczanie
towaru o masie do 300 kg (obowiązują
minimalne ilości zamówień).

Taśma zabezpieczająca
Centralnie ulokowane wyprofilowane
obszary utrzymują wszystkie pasy na
miejscu, zapewniając bezpieczeństwo
ładunku przez cały czas transportu.

Alternatywny materiał kół
Wybierz materiał kół odpowiedni do
nawierzchni, po której transportowane
są towary.

Materiał

Długość

600

Typ blatu

Otwarty

Szerokość

400

Materiał blatu

Wytrzymały na uderzenia polipropylen

Wysokość

173,5

Wytrzymałość

Wysokość układania w stos (prosto)

135

temperaturowa

Od -20°C do +40°C

Prześwit

117,5
Typ kół

4 koła skrętne

Płyta górna

Stal ocynkowana

Średnica koła

ø100 mm

Akcesoria i opcje

Ilość na palecie

Koła z hamulcem
Hamulec można zastosować na dwóch
stałych kołach, aby poprawić stabilność
wózków.
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Dolly 64 - 300

Uchwyt wózka
Ergonomiczny uchwyt ułatwia obsługę
wózka oraz pozwala uniknąć konieczności
schylania się przez operatora.

www.loadhog.com

Wytłaczany znak firmowy
Skorzystaj z wyjątkowej możliwości
i zamów wytłoczenie swojego logo na
blacie wózka (obowiązują minimalne
ilości zamówień).

+44 (0) 114 2800 800

Waga i wytrzymałość (kg)

Typ palety

Brytyjska

Waga (blat)

1,2

Ilość na palecie

75

Waga (PP cztery koła)

2,1

Wysokość (m)

2,3

Waga (TPR cztery koła)

2,1

Waga (Elastyczna guma cztery koła)

2,5

Więcej informacji na temat opakowania znajduje

Obciążenie

300

się w „Oficjalnym dokumencie na temat opakowań

Maks. liczba na stosie

15

standardowych”. Jakiekolwiek odchyły od tych norm należy
zgłaszać przy składaniu zamówienia.

+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Dolly 64 - 300
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Pally 86 - 250 / 500
STUDIUM PRZYPADKU KLIENTA P60

Konfiguracja produktu

Pally to plastikowa paleta o wymiarach połowy europalety, którą
naciśnięciem stopą pedału można błyskawicznie przekształcić w wózek
na kółkach. Umożliwia sprawne przemieszczanie produktów bez
użycia dodatkowego sprzętu ręcznego i jest idealna do uzupełniania
produktów spożywczych na półkach sklepowych.

Najważniejsze zalety

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

Kolory
standardowe

Kolory niestandardowe
(obowiązują minimalne
ilości zamówień)

RAL: 7040
Szary - 1

Pantone: 293 C RAL: 6018
Niebieski
Żółtozielony

Pantone: 109 U RAL: 3020
Żółty
Czerwony

RAL: 7016
Szary
łupkowy

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 9004
Czarny
sygnałowy

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Druk cyfrowy
Miejsce nadruku w modelu 250:
Maks. rozmiar w modelu 250:
Miejsce nadruku w modelu 500:
Maks. rozmiar w modelu 500:
Stabilny i zwrotny
Stopy palety z blokadą są łatwe
w obsłudze i stabilniejsze od kół
z hamulcem, dzięki czemu pozwalają na
przechowywanie do 500 kg towaru i łatwe
manewrowanie nim.

Zwiększ wypełnienie pojazdu nawet
o 42%
W połączeniu z pokrywą do palet Loadhog
ten system umożliwia lepsze wykorzystanie
przestrzeni niż kontener rolkowy.

Nie potrzeba wózka podnośnego
ani widłowego
Pally eliminuje potrzebę używania
wózków paletowych i widłowych do
przemieszczania towarów zarówno
w magazynie, fabryce, sklepie.

Lewa strona na długim boku
45 mm (wys.) x 290 mm (szer.)
Po lewej na krótkim boku
45 mm (wys.) x 70 mm (szer.)

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

Wymiary (mm)

Przemieszczanie wielu ładunków
Hak holowniczy umożliwia połączenie
kilku wózków Pally w pociąg
i przemieszczanie większej ilości towaru
jednocześnie.

Zastosowanie w handlu
Wózek Pally można wykorzystać do
wystawiania promocyjnych lub szybko
rotujących produktów w sklepach.

Współpraca z pojazdami
autonomicznymi
Wózek Pally to przyszłościowe
rozwiązanie, które współpracuje także
z pojazdami autonomicznymi.

Materiał

Długość

800

Blat wózka	Wytrzymały na uderzenia polipropylen

Szerokość

600

Elementy nośne

Polipropylen wypełniony szkłem

Wysokość

196

Pokrywa

Polipropylen wypełniony szkłem

Wysokość stosu

+196

Wytrzymałość

Prześwit (250 kg)

36

temperaturowa

Prześwit (500 kg)

28

Od -20°C do +40°C

Akcesoria i opcje
Ilość na palecie

Uchwyt wózka
Do ergonomicznego przemieszczania
wózków. Waga (kg): 1,52
Wymiary (cm): 100 x 32 x 15
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Hak holowniczy
Do przemieszczania wielu wózków.
Waga (kg): 1,12
Wymiary (cm): 31 x 31,5 x 10,5

www.loadhog.com

Waga i wytrzymałość (kg)

Typ palety

EURO

Obciążenie

Warianty 250 lub 500

Ilość na palecie

20

Masa (wersja 250)

12

Wysokość

1,75 m

Masa (wersja 500)

15

Materiał kół

Lity nylon

Więcej informacji na temat opakowania znajduje

Średnica koła (stałego)

ø100 mm

się w „Oficjalnym dokumencie na temat opakowań

Średnica koła (skrętnego)

ø80 mm

standardowych”. Jakiekolwiek odchyły od tych norm należy
zgłaszać przy składaniu zamówienia.

+44 (0) 114 2800 800

+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Pally 86 - 250 / 500
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Kontener Pally 86 - 250
Konfiguracja produktu

Kontener Pally to składany pojemnik dołączony do palety na kółkach
umożliwiający wydajny transport przedmiotów luzem lub o dużych
gabarytach bez konieczności stosowania innego ręcznego sprzętu do
przemieszczania. Jest często stosowany jako całościowe rozwiązanie
transportowe.

Najważniejsze zalety

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

Kolory
standardowe

Kolory niestandardowe
(obowiązują minimalne ilości zamówień)

RAL: 7040
Szary - 1

Pantone: 293 C RAL: 6018
Niebieski
Żółtozielony

Dodatkowe kolory dostępne tylko dla nadwozia wózka, nie dla samego pojemnika

Pantone: 109 U RAL: 3020
Żółty
Czerwony

RAL: 7016
Szary
łupkowy

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 9004
Czarny
sygnałowy

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Druk cyfrowy
Miejsce nadruku:		
Maks. rozmiar:		

Stabilny i zwrotny
Stopy palety z blokadą są łatwe
w obsłudze i stabilniejsze od kół
z hamulcem, dzięki czemu pozwalają na
przechowywanie do 250 kg towaru i łatwe
manewrowanie nim.

Integracja z pokrywą do palet
i pojemnikiem składanym
Najbardziej uniwersalny system
opakowań zwrotnych na rynku.

Oszczędność 50% miejsca przy
składowaniu pustych jednostek
Pojemnik Pally można złożyć i składować
w stosie, aby zwiększyć wypełnienie
pojazdu dzięki współczynnikowi
układania w stos 2:1.

Lewa strona na długim boku
45 mm (wys.) x 290 mm (szer.)

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

Wymiary (mm)

Kompletne rozwiązanie transportowe
Kontener Pally jest wykorzystywany
w handlu detalicznym zarówno
w magazynach jak i w sklepach ze
względu na profesjonalną konstrukcję
i efektywność pozwalającą wyeliminować
przeładunek towarów.

Łatwy dostęp
Podwójne drzwiczki ułatwiają dostęp do
produktów w celu uzupełnienia stanu
na półkach.

Transport dużych i luźnych towarów
Kontener Pally to idealny pojemnik
do przemieszczania i składowania
zajmujących dużo miejsca luźnych
towarów, dlatego można go znaleźć
w wielu fabrykach, gdzie służy do
transportu części miedzy liniami
produkcyjnymi.

Objętość

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.

800 x 600 x 910

Wysokość użytkowa

705 mm

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.

800 x 600 x 470

Pojemność		

280 litrów

Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.

740 x 540 x 705

Wysokość stosu pojemników otwartych

+ 870

Wysokość stosu pojemników złożonych

+ 430

Prześwit
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Materiał
Wózek i pojemnik

Wytrzymały na uderzenia polipropylen

Elementy nośne

Polipropylen wypełniony szkłem

Pokrywa

Polipropylen wypełniony szkłem

Wytrzymałość
temperaturowa

Akcesoria i opcje

Od -20°C do +40°C

Ilość na palecie
Typ palety

EURO

Ilość na palecie

8

Wysokość

2,03 m

Waga i wytrzymałość (kg)

Więcej informacji na temat opakowania znajduje
się w „Oficjalnym dokumencie na temat opakowań
Uchwyt wózka
Do ergonomicznego przemieszczania
wózków. Waga (kg): 1,52
Wymiary (cm): 100 x 32 x 15
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Kontener Pally 86 - 250

standardowych”. Jakiekolwiek odchyły od tych norm należy

Hak holowniczy
Do przemieszczania wielu wózków.
Waga (kg): 1,12
Wymiary (cm): 31 x 31,5 x 10,5

www.loadhog.com

zgłaszać przy składaniu zamówienia.

+44 (0) 114 2800 800

+44 (0) 114 2800 800

Obciążenie

250

Waga

29,7

Materiał kół

Lity nylon

Średnica koła (stałego)

ø100 mm

Średnica koła (skrętnego)

ø100 mm

www.loadhog.com

Kontener Pally 86 - 250
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Nasze pojemniki z certyfikatem UN zostały przetestowane
w najtrudniejszych warunkach przez zewnętrzne laboratorium
i posiadają atest do transportu niebezpiecznych substancji stałych
i płynnych w grupach pakowania I, II i III.

Certyfikat UN

Opakowanie z certyfikatem UN

Asortyment opakowań Loadhog
z certyfikatem UN
Pojemnik z dołączoną
pokrywą 64 - 250
z certyfikatem UN

Pojemnik z dołączoną
pokrywą 64 - 310
z certyfikatem UN

Pojemnik z dołączoną
pokrywą 64 - 365
z certyfikatem UN

600 x 400 mm
4H2/X30/S/19/F/FEA04807A16/ETMD
4H2V/X18/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

600 x 400 mm
4H2/Y30/S/19/F/FEA04807A16/ETMD
4H2V/X19/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

600 x 400 mm
4H2/X45/S/19/F/FEA04807A16/ETMD
4H2V/X25/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

Strona 40 - 41

Strona 40 - 41

Strona 40 - 41

Pojemnik z dołączoną
pokrywą 64 - 400
z certyfikatem UN

Pojemnik z dołączoną
pokrywą 43 - 264
z certyfikatem UN

Pojemnik z dołączoną
pokrywą 43 - 306
z certyfikatem UN

600 x 400 mm
4H2/Y30/S/19/F/FEA04807A16/ETMD
4H2V/X19/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

400 x 300 mm
4H2V/X15/S/20/F/FEA34750A19/ETMD
4H2/Y37/S/20/F/FEA34750A19/ETMD

400 x 300 mm
4H2V/X15/S/20/F/FEA34750A19/ETMD
4H2/Y37/S/20/F/FEA34750A19/ETMD

Strona 40 - 41

Strona 40 - 41

Strona 40 - 41

Kontener półpaletowy
z certyfikatem UN

1000 x 575 mm
4H2/X120/S/19/F/FEA25837A17/ETMD
4H2V/X68/S/19/F/FEA25837A17/ETMD
Strona 42 - 43
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+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Certyfikat UN
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STUDIUM PRZYPADKU KLIENTA P56

Nasze pojemniki z dołączoną pokrywą i certyfikatem UN spełniają normy
pozwalające na transport niebezpiecznych materiałów w grupach pakowania
I, II i III. Mają zintegrowany pas do zabezpieczania przechowywanego
niebezpiecznego ładunku, dzięki czemu są chętnie wykorzystywane przez
przedsiębiorstwa zagospodarowania i usuwania odpadów.

Certyfikat UN

Certyfikat UN

Pojemnik z dołączoną pokrywą z certyfikatem
UN

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

Kolory
standardowe

Kolory niestandardowe
(obowiązują minimalne
ilości zamówień)

Pantone 021 C
Pomarań
czowy HV

Pantone: 293 C RAL: 6018
Niebieski
Żółtozielony

Najważniejsze zalety

Zwiększenie wypełnienia pojazdu
nawet o 10%
Pokrywy naszych pojemników
z certyfikatem UN idealnie dopasowują
się do siebie po otwarciu, co pozwala
oszczędzić nawet 10% miejsca podczas
składowania lub transportu pustych
pojemników.

Certyfikowany do transportu
produktów stałych i płynnych
Każdy pojemnik z certyfikatem UN można
wykorzystywać do transportu produktów
płynnych przy użyciu wkładanego worka
z certyfikatem UN.

Wbudowane pasy
Wbudowane pasy są na stałe
przymocowane do pojemnika, dzięki
czemu umożliwiają łatwe i bezpieczne
przechowywanie niebezpiecznych
materiałów zgodnie z normami
certyfikatu UN.

Potwierdzona praktyczność
Jeśli potrzebujesz nietypowego
rozwiązania z certyfikatem UN,
możemy je dla Ciebie przygotować.

Kompatybilność z systemem wózków
i pokryw
Produkty z certyfikatem UN pasują do
wózków paletowych i pokryw Loadhog,
zapewniając maksymalne bezpieczeństwo
i doskonałą zwrotność podczas obsługi
niebezpiecznych materiałów.

Dostępność wielu rozmiarów podstawy
i wysokości
Dajemy możliwość wyboru spośród wielu
rozmiarów podstawy i wysokości, dzięki
czemu znajdziesz pojemnik dostosowany
do twoich potrzeb.

Akcesoria i opcje

Uchwyt na etykiety
W celu ułatwienia identyfikacji towarów
pojemniki można znakować za pomocą
kodów kreskowych i etykiet RFID.
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Pojemnik z dołączoną pokrywą z certyfikatem UN

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

www.loadhog.com

Zatwierdzony worek wewnętrzny
(Minimum 90 mikronów) i plomba

+44 (0) 114 2800 800

Pantone: 109 U RAL: 3020
Żółty
Czerwony

RAL: 7016
Szary
łupkowy

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 7040
Szary - 1

RAL: 9004
Czarny
sygnałowy

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

Podstawa kontenera (mm)

600 x 400

400 x 300

Wysokość pojemnika (mm)

250

310

365

400

264

306

Materiał

Wytrzymały
na uderzenia
polipropylen

Wytrzymały
na uderzenia
polipropylen

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

400 x 300

400 x 300

Długość x szerokość podstawy na
zewnątrz (mm)

539 x 361

532 x 356

526 x 350

526 x 350

350 x 257

350 x 257

Długość x szerokość powierzchni górnej
wewnątrz (mm)

547 x 370

547 x 371

547 x 371

547 x 371

363 x 270

363 x 270

Długość x szerokość podstawy
wewnątrz (mm)

530 x 355

527 x 351

521 x 346

506 x 345

345 x 252

345 x 252

Wysokość gniazdowania (mm)

108

108

108

108

108

108

Wysokość użytkowa (mm)

215

275

330

365

245

287

Pojemność (litry)

40

52

63

69

22

25

Waga (kg)

2,5

2,7

3,0

3,2

1,77

1,92

MAKS. ładowność certyfikowana (kg)

30

30

45

30

37

37

Typ palety

Brytyjska

Brytyjska

Brytyjska

Brytyjska

Brytyjska

Brytyjska

Ilość na palecie

90

85

85

80

162

153

Wysokość palety (m)

2,25

2,18

2,24

2,20

2,20

2,20

+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Pojemnik z dołączoną pokrywą z certyfikatem UN
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Certyfikat UN

Certyfikat UN

Certyfikat UN - kontener półpaletowy
Konfiguracja produktu

STUDIUM PRZYPADKU KLIENTA P56

Nasze kontenery półpaletowe z certyfikatem UN spełniają normy
pozwalające na transport niebezpiecznych materiałów w grupach
pakowania I, II i III. Są wykorzystywane do transportu niebezpiecznych
produktów o większych gabarytach i masie do 120 kg.

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

Kolory
standardowe

Kolory niestandardowe
(obowiązują minimalne
ilości zamówień)

Pantone 021 C
Pomarań
czowy HV

Pantone: 293 C RAL: 6018
Niebieski
Żółtozielony

Najważniejsze zalety

Certyfikowany do transportu
produktów stałych i płynnych
Każdy pojemnik z certyfikatem UN można
wykorzystywać do transportu produktów
płynnych przy użyciu wkładanego worka
z certyfikatem UN.

Potwierdzona certyfikatem możliwość
przechowywania do 120 kg produktów
stałych i do 68 kg płynnych
Kontener półpaletowy UN to największy
pojemnik w tej gamie. Ma wzmocnienie
z metalowych poprzeczek,
które umożliwia załadunek do 120 kg
materiałów w I grupie pakowania.

Wbudowane pasy
Wbudowane pasy są na stałe
przymocowane do pojemnika, dzięki
czemu umożliwiają łatwe i bezpieczne
przechowywanie niebezpiecznych
materiałów zgodnie z normami
certyfikatu UN.

Pantone: 109 U RAL: 3020
Żółty
Czerwony

RAL: 7016
Szary
łupkowy

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 9004
Czarny
sygnałowy

RAL: 7040
Szary - 1

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

Wymiary (mm)

Kompatybilność z pokrywami
do palet Loadhog
Bezpieczne przemieszczanie
niebezpiecznych materiałów.

Paleta nie jest wymagana
Wbudowane stopy palety i stalowe
poprzeczki umożliwiają przenoszenie
za pomocą wózków widłowych i innego
sprzętu oraz wykorzystanie podnośnika
do pojemników półpaletowych w celu
składowania na stosie i podnoszenia
pojedynczych pojemników.

Potwierdzona praktyczność
Jeśli potrzebujesz nietypowego
rozwiązania z certyfikatem UN,
możemy je dla Ciebie przygotować.

Objętość

Długość zewnętrzna

1000

Wysokość użytkowa

400 mm

Szerokość zewnętrzna

575

Pojemność		

190 litrów

Wysokość zewnętrzna

540

Długość wewnętrzna

900

Szerokość wewnętrzna

500

Wysokość wewnętrzna

400

Wysokość gniazdowania stopniowego

110

Materiał
Materiał		Wytrzymały na uderzenia
kopolimer polipropylenu
Wytrzymałość temperaturowa

Od -20ºC do +40°C

Akcesoria i opcje
Ilość na palecie

Waga i wytrzymałość (kg)

Typ palety

Brytyjska

Waga jednostkowa

12

Ilość na palecie

24

Obciążenie

120

Wysokość

2,02 m

Maksymalne obciążenie w stosie

450

Więcej informacji na temat opakowania znajduje
Podnośnik do kontenerów
półpaletowych
Szybkie i intuicyjne podnoszenie (kg): 275
Wymiary (cm): 1100 x 900 x 620
Waga (kg): 45,5
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Kontener półpaletowy z certyfikatem UN

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

www.loadhog.com

Zatwierdzony worek wewnętrzny
(Minimum 90 mikronów) i plomba

+44 (0) 114 2800 800

się w „Oficjalnym dokumencie na temat opakowań
standardowych”. Jakiekolwiek odchyły od tych norm należy
zgłaszać przy składaniu zamówienia.

+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Kontener półpaletowy z certyfikatem UN
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System Loadhog Smartpad to gama wyjątkowych, formowanych
wtryskowo przekładek o profilowanych krawędziach, który umożliwia
stabilne pakowanie i transport butelek szklanych.

44

Przekładka

Smartpad

Gama przekładek Loadhog
Przekładka

Smartpad - Wielka Brytania
Przekładka o wymiarach 1200 mm x 1000
wykorzystywana przez producentów
wyrobów szklanych w Wielkiej Brytanii do
transportu różnego typu butelek szklanych.

Smartpad - UE
Przekładka o wymiarach 1200 mm x 1000
wykorzystywana przez producentów
wyrobów szklanych w całej Europie do
transportu różnego typu butelek szklanych.

Strona 46-47

Strona 46-47

Smartpad - Australia
Przekładka o wymiarach 1418 mm x 1088
wykorzystywana przez producentów
wyrobów szklanych w Australii do
transportu różnego typu butelek szklanych.

Smartpad - Australia do win
Przekładka o wymiarach 1418 mm x 1088
wykorzystywana przez producentów
wyrobów szklanych w Australii do
transportu tylko butelek na wino.

Smartpad - USA
Przekładka o wymiarach
1422 mm x 1118 x 3,5 mm
wykorzystywana przez producentów
wyrobów szklanych w USA do transportu
różnego typu butelek szklanych.

Strona 48-49

Strona 48-49

Strona 48-49

+44 (0) 114 2800 800

www.loadhog.com

Przekładka
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Przekładka

Przekładka

Smartpad - Smartpad Wielka Brytania / UE
STUDIUM PRZYPADKU KLIENTA P54

System Loadhog Smartpad to gama wyjątkowych, formowanych
wtryskowo przekładek o profilowanych krawędziach umożliwiających
stabilny transport butelek szklanych.

Najważniejsze zalety

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

Znacznie większa stabilność
Potwierdzona większa stabilność palety
przekłada się na mniejszą liczbę załamań
palet i upadków butelek z linii.

Mniejsza grubość osłony
System Smartpad jest bardziej stabilny,
dzięki czemu można stosować tańsze
osłony z cieńszej folii.

Maksymalna gęstość pakowania
Możliwość ułożenia maksymalnej
liczby butelek na każdej warstwie,
także na rogach.

Mniej uszkodzeń osłony
Rogi przekładek Smartpad są zaokrąglone,
co zapobiega rozrywaniu folii ochronnej.

Efektywniejszy transport
Redukcja emisji CO2 w łańcuchu dostaw
oraz mniej wypadków i uszkodzeń ciała
spowodowanych upadającymi butelkami.

Innowacyjne, profilowane krawędzie
Falowane krawędzie przekładek Smartpad
powodują, że butelki przesuwają się
w kierunku środka przekładki pod wpływem
wibracji podczas automatycznych
przeładunków i transportu.

Mycie i pooling

Nowoczesna myjnia jest w stanie przyjąć
ponad milion przekładek Smartpad
miesięcznie, a flota przewoźników Loadhog
wspomaga pooling opakowań zwrotnych.
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Smartpad Wielka Brytania / UE

www.loadhog.com

+44 (0) 114 2800 800

Pojemnik

Wielka Brytania

UE

Wymiary (mm)

1200 x1000

1200 x1000

Identyfikator

SP1210

SP1210UV

Kolor

Szary

Szary

Materiał

Formowany wtryskowo kopolimer propylenu
Materiał termoplastyczny.

Formowany wtryskowo kopolimer propylenu
Materiał termoplastyczny.

Długość (mm)

1200 +2 / -0

1200 +2 / -0

Szerokość (mm)

1000 +2 / -0

1000 +2 / -0

Grubość (mm)

2,6 (7 mm gniazdowana krawędź profilowana)

2,6 (7 mm gniazdowana krawędź profilowana)

Waga (kg)

2,8 +/- 0,05 (2,3 kg/m )

2,8 +/- 0,05 (2,3 kg/m2)

Temperatura pracy °C

0°C-50°C

0°C-50°C

Przewodność

1013 om/cm

1013 om/cm

Odporność na promieniowanie UV

70 tys. langleyów

70 tys. langleyów

Odporność chemiczna

Kwasy, zasady, alkohole, smar, oleje i ketony.

Kwasy, zasady, alkohole, smar, oleje i ketony.

Normy

95/2001EEC : ogólne bezpieczeństwo
produktów

2001/95/EEC : ogólne bezpieczeństwo
produktów

Zgodność

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011
w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw
sztucznych przeznaczonych do kontaktu
z żywnością; Rozporządzenie (WE)
nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011
w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw
sztucznych przeznaczonych do kontaktu
z żywnością; Rozporządzenie (WE)
nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Parametry techniczne

Norma

Norma

Ilość na palecie

350

350

Ilość na ładunek

9100

9100

Waga palety (kg)

995

995

Wysokość palety (mm)

1025

1025

Typ palety

1200 x 1000, czterostronna

1200 x 1000, czterostronna

Opakowanie

Gruba folia termokurczliwa z wtapianym
arkuszem bazowym, opcjonalny arkusz
bazowy przymocowany do palety.

Gruba folia termokurczliwa z wtapianym
arkuszem bazowym, opcjonalny arkusz
bazowy przymocowany do palety.

+44 (0) 114 2800 800

2

www.loadhog.com

Smartpad Wielka Brytania / UE
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Przekładka

Przekładka

Smartpad - reszta świata
STUDIUM PRZYPADKU KLIENTA P54

System Loadhog Smartpad to gama wyjątkowych, formowanych
wtryskowo przekładek o profilowanych krawędziach umożliwiających
stabilny transport butelek szklanych.

Reszta świata - dane techniczne
Wszystkie wymiary są formalne i mogą odbiegać od normy w zakresie tolerancji fabrycznej.

Najważniejsze zalety

Znacznie większa stabilność
Znacznie większa stabilność palety
redukująca liczbę załamań palet
i liczbę upadków butelek z linii.

Mniejsza grubość osłony
System Smartpad jest bardziej stabilny,
dzięki czemu można stosować tańsze
osłony z cieńszej folii.

Maksymalna gęstość pakowania
Możliwość ułożenia maksymalnej
liczby butelek na każdej warstwie,
także na rogach.

Mniej uszkodzeń osłony
Rogi przekładek Smartpad są
zaokrąglone, co zapobiega rozrywaniu
folii ochronnej.

Efektywniejszy transport
Redukcja emisji CO2 w łańcuchu dostaw
oraz mniej wypadków i uszkodzeń ciała
spowodowanych upadającymi butelkami.

Innowacyjne, profilowane krawędzie
Falowane krawędzie przekładek Smartpad
powodują, że butelki przesuwają się
w kierunku środka przekładki pod wpływem
wibracji podczas automatycznych
przeładunków i transportu.

Pojemnik

Australijski

Australijski na wino

USA

Wymiary (mm)

1418 x 1088

1418 x 1088

1422 x 1118 x 3,5 mm

Identyfikator

SP1410UV

SP1410UV wine

SP142211835

Kolor

Czarny

Czarny lub szary

Jasnoniebieski

Materiał

Formowany wtryskowo kopolimer
propylenu
Surowiec w 100% z recyklingu.
Stabilizator UV 0,3%

Formowany wtryskowo kopolimer
propylenu
Surowiec w 100% z recyklingu
z dodatkiem usztywniacza.
Stabilizator UV 0,3%

Długość (mm)

1418 +5 / -0

1418 +5 / -0

1422 +2 / -2

Szerokość (mm)

1088 +5 / -0

1088 +5 / -0

1118 +2 / -2

Grubość (mm)

3 (7,5 mm gniazdowana krawędź
profilowana)

5 mm - 3,5 mm (9 mm
gniazdowana krawędź profilowana)

3,5 mm - 5,0 mm (8,8 mm
gniazdowana krawędź profilowana)

Waga (kg)

4,1

6,1 +/- 0,2

6,2 +/- 0,2

Temperatura pracy °C

0°C-60°C

0°C-60°C

0°C-60°C

Przewodność

10 om/cm

10 om/cm

1013 om/cm

Odporność na
promieniowanie UV

70 tys. langleyów

70 tys. langleyów

70 tys. langleyów

Odporność chemiczna

Kwasy, zasady, alkohole, smar,
oleje i ketony.

Kwasy, zasady, alkohole, smar,
oleje i ketony.

Kwasy, zasady, alkohole, smar,
oleje i ketony.

Normy

Rozporządzenie Komisji (WE)
nr 10/2011 w sprawie materiałów
i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością

Rozporządzenie Komisji (WE)
nr 10/2011 w sprawie materiałów
i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością

Rozporządzenie Komisji (WE)
nr 10/2011 w sprawie materiałów
i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością

Zgodność

1935/2004/EEC: w sprawie
materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu
z żywnością
93/9/EEC: w sprawie materiałów
i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością
95/3/EEC: w sprawie materiałów
i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością

1935/2004/EEC: w sprawie
materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu
z żywnością
93/9/EEC: w sprawie materiałów
i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością
95/3/EEC: w sprawie materiałów
i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością

1935/2004/EEC: w sprawie
materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu
z żywnością
93/9/EEC: w sprawie materiałów
i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością
95/3/EEC: w sprawie materiałów
i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością

Parametry techniczne

Norma

Norma

Norma

Ilość na palecie

185

210

190

Ilość na ładunek

4440

3360

Waga palety (kg)

788

1270

1200

Wysokość palety (mm)

438

1050

1150

Typ palety

1420 x 1090, dwustronna

1420 x 1090, dwustronna

1422 x 1118 x 200, czterostronna

Opakowanie

Gruba folia termokurczliwa
z wtapianym arkuszem bazowym,
opcjonalny arkusz bazowy
przymocowany do palety.
Dodatkowa ochrona rogów
podczas dostaw kontenerowych.

Gruba folia termokurczliwa
z wtapianym arkuszem bazowym,
opcjonalny arkusz bazowy
przymocowany do palety.
Dodatkowa ochrona rogów
podczas dostaw kontenerowych.

Gruba folia termokurczliwa
z wtapianym arkuszem bazowym,
opcjonalny arkusz bazowy
przymocowany do palety.

Mycie i pooling

Nowoczesna myjnia jest w stanie przyjąć
ponad milion przekładek Smartpad
miesięcznie, a flota przewoźników Loadhog
wspomaga pooling opakowań zwrotnych.
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Formowany wtryskowo kopolimer
polipropylenu, surowiec w 100%
z recyklingu, stabilizator UV 0,3%

Smartpad - reszta świata
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Plomby

Plomby do pojemników Loadloc

Loadloc to plomba stanowiąca widoczne zabezpieczenie na pokrywie
Loadhog. Zabezpieczone pojemniki zwiększają bezpieczeństwo i
identyfikację ładunku. Aby zabezpieczyć pojemnik, wystarczy umieścić
plombę w przeznaczonym otworze.
Średnia wytrzymałość na zerwanie
(kg): 7
Minimalna ilość zamówienia: 5000
Usuwanie: ręcznie

Opakowanie standardowe:
500 na worek
10 worków w pudełku
50 pudeł na palecie

Plomby zaciskowe

Plomby zaciskowe stanowią widoczne zabezpieczenie pokryw Loadhog
lub kontenerów półpaletowych. Zabezpieczone kontenery zwiększają
bezpieczeństwo i identyfikację ładunku. Aby zabezpieczyć je, przełóż pasek
plomby przez otwór tworząc pętlę i mocno pociągnij.

Monitorowanie i identyfikacja

Średnia wytrzymałość na zerwanie
(kg): 23
Minimalna ilość zamówienia: 1000
Usuwanie: ręcznie

Opakowanie standardowe:
500 szt. w pudełku
96 pudeł na palecie

Podnośnik do kontenerów półpaletowych
Dedykowany podnośnik do układania w stosy i podnoszenia pojedynczych
kontenerów półpaletowych.
Kod produktu::L120054
Wymiary: Wys. x szer. x gł. (mm): 1100 x 620 x 900
Waga: 43 kg
Maksymalne obciążenie robocze: 275 kg

Uchwyt wózka
Służy do ułatwienia manewrowania Pally i kontenerami Pally.

Kod produktu: L120031
Wymiary: Wys. x szer. x gł. (mm): 1008 x 320 x 900
Waga: 1,52 kg

Plomba do worka UN

Teleskopowy uchwyt Dolly

Plomby zaciskowe zabezpieczające potencjalnie niebezpieczną zawartość
worków z certyfikatem UN, przechowywanych w pojemnikach z
certyfikatem UN.

Uchwyt Dolly można wsunąć wzdłuż pustych jednostek, aby zaoszczędzić
miejsce podczas przechowywania lub transportu. Wsunięty uchwyt
umożliwia przechowywanie go wewnątrz standardowego ALC 600 x 400.

Średnia wytrzymałość na zerwanie
(kg): 21
Minimalna ilość zamówienia: 5000
Usuwanie: narzędziem

Kod produktu: L120561
610 mm – uchwyt wsunięty
840 mm – uchwyt wysunięty

Opakowanie standardowe:
1000 na worek
5 worków w pudełku
12 pudeł na palecie

Uchwyt na etykiety

Hak holowniczy do wózków
paletowych 250/500 kg

Uchwyt do umieszczania etykiet na pojemnikach ALC, umożliwiających
śledzenie i identyfikację towarów w całym łańcuchu dostaw.
		
Helios 64		
Apollo 64		
Apollo 43		

Akcesoria

Akcesoria Loadhog

Akcesoria (sprzęt do przenoszenia)

Akcesoria

Szeroka gama akcesoriów, które pozwalają na jeszcze łatwiejsze,
szybsze i bezpieczniejsze korzystanie z naszych opakowań zwrotnych.

Hak holowniczy może połączyć wiele wózków paletowych Pally tworzących
pociąg, zwiększając ilość towarów przewożonych jednocześnie.
Kod produktu: L120033 (250 kg) | L120034 (500 kg)
Wymiary: Wys. x szer. x gł. (mm): 310 x 315 x 105 (250 kg) | 310 x 315 x 105
(500 kg)
Waga: (kg) 1,12 (250 kg) | 1,12 (500 kg)

Wymiary: Wys. x szer. (mm):
100 x 103
100 x 83
105 x 69 top, 62 bottom

Uchwyt na etykietę - składany

Worek UN

Uchwyt do umieszczania etykiet na pojemnikach składanych Loadhog,
umożliwiających śledzenie i identyfikację towarów w całym łańcuchu
dostaw.

Każdy pojemnik z certyfikatem UN musi być używany w połączeniu z
workiem (minimum 90 mikronów) i plombą bezpieczeństwa, zgodnie z
wymaganiami certyfikatu UN.

Kod produktu: L120292
Wymiary: Wys. x szer. (mm): 220 x 124

Kod produktu: L120092

Znakowanie i etykietowanie RFID
Możemy zapewnić systemy, które umożliwiają śledzenie towarów w całym
łańcuchu dostaw. Możemy także umieścić w produkcie chip, na którym
zakodujemy wymagane informacje.
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Pokrywa do palet - studium przypadku
SKY | UNIPART LOGISTICS

Kiedy szukaliśmy czegoś, co mogłoby
zastąpić folię do owijania palet,
stwierdziliśmy, że rynek nie ma wiele do
zaoferowania w tej dziedzinie. W końcu
w internecie natknęliśmy się na pokrywę
do palety Loadhog i od razu ten produkt
przypadł nam do gustu. Firma Sky jest
bardzo zadowolona z tego rozwiązania
i docenia korzyści, jakie odnosi dzięki
produktom Loadhog. Polecam pokrywę
Loadhog i usługi świadczone przez
tę firmę każdemu przedsiębiorstwu,
które potrzebuje tego typu rozwiązań.

Sky | Unipart Logistics – realne korzyści

EFEKTY

79 200
O tyle mniej palet
folii zużyto

Rosamund Jacobs,
Kierownik ds. wsparcia Sky, Unipart Logistics

Eliminacja folii do owijania
Sky poleciła Unipart Logistics wyeliminować
wszystkie opakowania jednorazowe z łańcucha
dostaw. Pokrywa do palet Loadhog pozwoliła
pozbyć się 10,2 tony folii rocznie, czyli ponad
2 000 000 metrów plastiku jednorazowego użytku.

Śledzenie
Etykiety z kodami kreskowymi umożliwiają
Unipart Logistics śledzenie produktów w łańcuchu
dostaw i błyskawiczną identyfikację zawartości
palet poprzez zeskanowanie kodu kreskowego
na pokrywie.

Mniejsza pracochłonność
Zabezpieczenie palety za pomocą pokrywy
średnio zajmuje 20 sekund, czyli trwa o 69%
krócej niż wcześniej. Możliwość zdjęcia
i ponownego użycia pokrywy palety oszczędza
także czas oraz znacznie ogranicza zużycie
plastikowej folii podczas testów systemów
i aktualizacji pudeł Sky.

Projektowanie i inne usługi
Aby ułatwić integrację pokrywy do palet, oferujemy
dodatkowe usługi, takie jak projektowanie
niestandardowych pokryw, nanoszenie znaków
firmowych oraz szkolenie użytkowników.
Ponadto pokrywy palet są częściowo
produkowane z materiału pochodzącego
z recyklingu.

Projektowanie i inne usługi

Pokrywa do palet Loadhog
Najbezpieczniejsze, najbardziej wszechstronne
i najbardziej opłacalne narzędzie do zabezpieczania
ładunku na palecie bez użycia pasów i foli.

ROZWIĄZANIE LOADHOG

Pokrywa do palet

Eliminacja folii do owijania
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Smartpad - Studium przypadku
SHEPHERD NEAME

Przekładki Smartpad naprawdę się u nas
sprawdzają, niektóre z naszych butelek
są produkowane w Irlandii Północnej,
przebywają dużą odległość i zawsze
docierają w idealnym stanie. Nie ma butelek,
które spadły na depaletyzator, co pozwala
skrócić czas czyszczenia i przyczynia się
do zwiększenia wydajności.

Shepherd Neame – realne korzyści

EFEKTY

0%

butelek, które
spadły z linii

Stuart Pearson,
dyrektor łańcucha dostaw, Shepherd Neame

Zero zbitych butelek
Wszystkie zakupione opakowania szklane
są napełniane i transportowane bezpiecznie
w całym procesie.

Efektywniejszy transport
System Smartpad przechodzi test na dużej
odległości z paletami transportowanymi na ponad
800 km drogą lądową i wodną.

Większa stabilność palety
Od czasu wdrożenia systemu Smartpad nie doszło
do przewrócenia żadnej palety, co zmniejsza ilość
odpadów i liczbę wypadków w każdym zakładzie.

Lepsza higiena
System Smartpad jest odporny na przedostawanie
się wody i jest czyszczony w myjni Loadhog
po każdym użyciu, dzięki czemu jest bardziej
higieniczny niż wszystkie rozwiązania tekturowe.

Większa stabilność palety

System Smartpad Loadhog
System Loadhog Smartpad to gama wyjątkowych,
formowanych wtryskowo przekładek o profilowanych
krawędziach, który umożliwia stabilne pakowanie
i transport butelek szklanych.

ROZWIĄZANIE LOADHOG

Smartpad

Zero zbitych butelek
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Pojemnik z certyfikatem UN
Studium przypadku
AIRBAG DISPOSAL

Airbag Disposal – realne korzyści

Po wizycie w zakładzie Loadhog bardzo
chcieliśmy wypróbować te produkty.
Codziennie korzystamy z pojemników UN
w naszej firmie - w warsztacie i na drodze.
Ceny są niewygórowane i przystępne.
Zamierzamy współpracować z Loadhog
w przyszłości i sprawdzić najnowsze modele
z oferty produktów z certyfikatem UN.

Redukcja kosztów
Pojemniki UN firmy Loadhog są o 33%
lżejsze niż stosowane wcześniej pojemniki
metalowe. Niższe są nie tylko koszty opakowań
w przeliczeniu na powierzchnię palety, lecz także
koszty paliwa ze względu na mniejszą wagę.

EFEKTY

68%

Oszczędności
przy zaopatrzeniu

Łatwiejsze przemieszczanie
Te plastikowe pojemniki wielokrotnego użytku
są trwałe i nie wymagają dużego zakresu
konserwacji, a ich podnoszenie i przenoszenie jest
bardzo łatwe. Ponadto można ustawiać je w stosy
bez użycia wózka widłowego.

Josh Askwith, dyrektor i menedżer operacyjny,
Airbag Disposal UK

Profesjonalny wygląd
W przypadku odbierania towaru od klientów
zaletą tego rozwiązania jest profesjonalny
wygląd. Dobrze prezentuje się też na terenie
odwiedzanego przez klientów sklepu.
Większe bezpieczeństwo
Do pojemników z certyfikatem UN można
przyczepić nasze znaczniki zabezpieczające,
co stanowi jedną z naszych standardowych
procedur operacyjnych w zakresie zbierania
odpadów z poduszek powietrznych. Dołączony pas
dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo materiałów.

Łatwiejsze przemieszczanie

Pojemnik z certyfikatem UN
Nasze pojemniki z certyfikatem UN zostały
przetestowane w najtrudniejszych warunkach
przez zewnętrzne laboratorium i posiadają atest
do transportu niebezpiecznych substancji stałych
i płynnych w grupach pakowania I, II i III.

ROZWIĄZANIE LOADHOG

Pojemnik z certyfikatem UN

Większe bezpieczeństwo
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Pojemnik z dołączoną pokrywą Studium przypadku
Pets At Home – realne korzyści

PETS AT HOME

Od kiedy zaczęliśmy używać pojemników
z pokrywą Loadhog, obserwujemy znaczne
usprawnienie procesów obsługi łańcucha
dostaw. Ten nowy system opakowań pomaga
oszczędzać czas w centrum dystrybucyjnym
i sklepie dzięki eliminacji przeładunków,
co pozostawia pracownikom więcej czasu na
kontakt z klientem. Ponadto nowy pojemnik
o wiele lepiej się prezentuje, podnosząc
walory estetyczne wnętrza sklepu.

EFEKTY

450 tys. GBP

Roczna oszczędność
na poziomie sklepu

Oszczędność czasu
Posortowane pojemniki z dołączoną pokrywą można
pobierać wprost z pojazdów do różnych obszarów
sklepu, co przyspiesza uzupełnianie towaru na
półkach i pozwala oszczędzić 35 minut pracy na
dostawę na sklep. Przekłada się to na większą
dostępność pracowników i lepsze efekty handlowe.
Lepsza efektywność
Produkty przechowywane w pojemnikach
z dołączoną pokrywą można pobierać wprost
z regałów i pozostawić nietknięte, aż trafią do sklepu,
co eliminuje podwójne przeładowywanie w sklepie.
Ponadto pokrywy pojemników nie rozchodzą się
na boki przy zagnieżdżaniu, co pozwala efektywniej
wykorzystać przestrzeń magazynową.

Dyrektor ds. logistyki i dystrybucji
Pets At Home

Łatwiejsza obsługa ręczna
Koniec ze schylaniem się i naciąganiem
mięśni, aby sięgnąć po ciężkie przedmioty.
Pojemniki z pokrywą są idealne do obsługi ręcznej
i znacznie ułatwiają wypakowywanie towaru
w sklepie.
Profesjonalna prezencja
W Pets At Home bardzo zależy nam na
zrobieniu jak najlepszego wrażenia na klientach.
Nowe opakowania są proste, atrakcyjne
wizualnie i sprawiają wrażenie profesjonalnych
dzięki naniesionym znakom firmowym.
Poprawiają estetykę całego łańcucha dostaw.

Oszczędność czasu

Pojemnik z dołączoną pokrywą Loadhog
Helios to oryginalny pojemnik Loadhog z dołączoną
pokrywą charakteryzujący się innowacyjną
kafelkowaną konstrukcją pokrywy, która zmniejsza
prawdopodobieństwo uszkodzeń, usprawnia logistykę
i umożliwia efektywniejsze wypełnienie pojazdów.

ROZWIĄZANIE LOADHOG

Pojemnik z dołączoną
pokrywą

Profesjonalna prezencja
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Wózek paletowy i pojemnik z dołączoną
pokrywą - studium przypadku
Medi-Market – realne korzyści

MEDI-MARKET

System Loadhog zapewnia nam znaczną
wydajność pracy i przepływów na każdym
etapie procesu logistycznego: w centrum
dystrybucji, podczas transportu i w sklepie.
W sklepie mobilność palet na kółkach oraz
system sortowania z kolorowymi pokrywami
skróciły czas potrzebny na uzupełnianie
stanu półek nawet o 30%, dzięki czemu nasi
pracownicy są bardziej dostępni dla klientów.

Ciągłość / przepływ pracy
Zapewniona została ciągłość całego procesu
logistycznego, produkt jest łatwy w użyciu
i zapewnia korzyści na każdym etapie procesu.

EFEKTY

30%

Szybsze uzupełnianie
towaru na półkach

Większe wypełnienie pojazdu
W małym pojeździe dostawczym mieści się
6 palet na kółkach (w porównaniu z 5 klatkami
na kółkach).

Oszczędność czasu
Eliminacja folii kurczliwej, system sortowania
z kolorowymi pokrywami i szybsze uzupełnianie
stanu półek w sklepie zwiększyła dostępność
pracowników, co przełożyło się na lepszą sprzedaż.
Profesjonalny wygląd i porządek
Produkt umożliwia zachowanie porządku w sklepie
i ma profesjonalny wygląd, dzięki czemu firma jest
bardziej reprezentacyjna i otwarta na klientów.

Damien Dardenne,
dyrektor logistyki, Medi-Market

Profesjonalny wygląd i
porządek

Wózek paletowy i pojemnik z dołączoną pokrywą Loadhog
Pally to plastikowa paleta o wymiarach połowy europalety,
którą naciśnięciem stopą pedału można błyskawicznie
przekształcić w wózek na kółkach. Umożliwia sprawne
przemieszczanie produktów bez użycia dodatkowego sprzętu
ręcznego oraz ma nośność do 500 kg.
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Akcjonariat pracowniczy
Firma w całości należy do pracowników, dzięki czemu ludzie są
naszym najcenniejszym zasobem. Każdy z nas ma uzasadniony
interes w prowadzonej działalności i odgrywa znaczną rolę w rozwoju.
Stale zachęcamy się nawzajem do opracowywania nowych pomysłów
i rozwiązań codziennych problemów logistycznych.

O PA K O W A N I A Z W R O T N E
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OKŁADKA TYLNA
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