
UN-gecertificeerd - Hogbox

Overeenkomstig de UN-normen en goedgekeurd voor het transport van 
gevaarlijke materialen binnen verpakkingsgroepen I, II en III worden 
onze UN-gecertificeerde Hogbox gebruikt om grotere gevaarlijke 
goederen gecertificeerd vast te zetten tot en met 120 kg.
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Accessoires en opties

Belangrijkste voordelen

ALC veiligheidszegels
Veiligheidszegels zijn beschikbaar voor 
verschillende veiligheidseisen.

Goedgekeurde binnenzak
Minimaal 90 micron, met veiligheidszegel. 

Compatibel met de Loadhog Pallet Lid
Voor de ultieme beveiliging en 
verplaatsing van gevaarlijke materiaal.

Gecertificeerd voor solide en 
vloeibare stoffen
Elke UN-gecertificeerde container kan 
worden gebruikt om vloeibare stoffen te 
transporteren dankzij de UN-gecertificeerde 
zak die erin kan worden geplaatst.

Geen pallet nodig
Ingebouwde palletvoet en stalen 
staven bieden compatibiliteit met 
materiaalverwerkende apparatuur en 
vorkheftrucks en de HPC-tilmachine kan 
worden geleverd voor efficiënte stapeling 
en individuele hantering van eenheden.

Gecertificeerd om 120 kg solide goederen 
en 68 kg van vloeistoffen te bevatten
De UN Hogbox is de grootste container 
in de serie met versterkte metalen staven; 
dit maakt een belasting van 120 kg aan 
materiaal in groep I mogelijk.

Gecertificeerd volgens uw behoeften
Indien u specifieke behoeften heeft, 
kunnen wij een oplossing voor u volgens 
UN-normen ontwikkelen. 

Geïntegreerde banden
Geïntegreerde banden die permanent 
bevestigd zijn aan de container, maken 
eenvoudige inperking en beveiliging 
volgens UN-normen voor gevaarlijke 
materialen mogelijk.

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

Productconfiguratie

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

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 120
Maximaal stapellaadvermogen 450

Standaard 
voorraad-
kleuren

Pantone 021 C
Helderoranje

RAL: 6018
Geelgroen

Pantone: 109 U
Geel

RAL: 3020
Verkeersrood

RAL: 5015
Hemelsblauw

RAL: 9004 
Signaalzwart 

RAL: 7016
Leisteengrijs

RAL: 7040
Telegrijs - 1

Favoriete kleuren 
(minimumhoeveelheden van toepassing)

Pantone: 293 C 
Blauw
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