
Nest –en opvouwbaar om opslagruimte 
te besparen
Alle elementen kunnen in enkele 
seconden worden gedemonteerd. 
Containers kunnen worden genest en 
het isolatie-inzetstuk kan plat op elkaar 
worden gestapeld voor een effi ciënte 
opslag.

Voldoet aan de voorschriften voor 
voedselhygiëne
De isolatie is gemaakt in lage dichtheid 
PE volgens de voorschriften rond 
voedselgebruik. De unit is eenvoudig 
schoon te maken, zodat het veilig kan 
worden hergebruikt voor het vervoer van 
bederfelijke items.
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Isotherme container

Verschillende containerspecifi caties voor temperatuur-gecontroleerd 
transport van medicijnen en aan huis levering van bederfelijke goederen.

Accessoires en opties

Belangrijkste voordelen

ALC veiligheidszegels
Veiligheidszegels zijn beschikbaar voor 
verschillende veiligheidseisen.

Dolly 64
De Dolly 600 x 400 is perfect voor de 
veelzijdige vereisten van thuisbezorging. 
Elimineer eenmaal te gebruiken verpakkingen 
van het begin tot het einde.

Flexibel & Licht
Deze productconfi guratie is gemaakt van 
een fl exibel katoenen inzetstuk, wat het 
risico op schade verminderd. Deze wordt 
geplaatst in een PP container, waardoor 
de complete unit effi ciënt en licht in 
gewicht blijft.

Herbruikbaar & duurzaam
Alle onderdelen zijn herbruikbaar 
en recycleerbaar. De isothermische 
binnenlagen zijn gemaakt van 
geregenereerd textiel, waardoor de 
duurzaamheidsclassifi catie van de cold 
chain hoger is.

Langdurige controle over de 
temperatuur
Er zijn verschillende opties ijsplaten 
beschikbaar waardoor verschillende 
levels van temperatuurcontrole mogelijk 
zijn. Van 12 tot 48 uur met een bereik van 
-18°C - +17°C.

Geen gekoeld transport nodig
Niet elke toepassing vereist een 
koelwagen vanwege de prestaties van 
de isothermische container op zichzelf. 
Raadpleeg de test om te zien of u Co2 
kunt verminderen.

Gemakkelijk in gebruik en reiniging
De unit bestaat uit een stevige container 
met deksel, een schimmelwerend en 
geurloos katoenen isolatie-inzetstuk 
en twee ijsplaten. Dit zorgt voor een 
eenvoudige montage en gemakkelijk 
onderhoud.
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Isotherme container hoogte (mm) 310 365

Bovenkant buiten (mm) lengte x breedte 600 x 400 600 x 400

Basis buiten (mm) lengte x breedte 532 x 356 526 x 350

Bovenkant binnen (mm) lengte x breedte 487 x 311 487 x 311

Basis binnen (mm) lengte x breedte 467 x 291 461 x 286

Bruikbare hoogte 1 plaat / 2 platen (mm) 180 / 150 240 / 210

Capaciteit 1 plaat / 2 platen (liter) 27 / 22 36 / 31

Container en isolatie gewicht (kg) 3,6 3,9

Etectische plaat gewicht (kg) 3,3 3,3

Laadvermogen statisch (kg) 50 50

Laadvermogen dynamisch (kg) 35 35

Stapellaadvermogen statisch (kg) 350 350

Stapellaadvermogen dynamisch (kg) 175 175

Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Standaard eutectische platen opties

Twee standaard eutectische plaatopties voor alternatieve oplossingen. Consulteer ons salesteam en 
ontdek hoe iedere optie kan worden aangepast naar uw noden.

Optie 1 – Vers 

Behoud de temperatuur tussen

0°C  -  7°C

Optie 2 – Bevroren 

Behoud de temperatuur tussen

-16°C  -  -22°C

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

Productconfi guratie

Pas uw eutectische platen 
aan naar:

Specifi caties op maat

Specifi catieblad

Alternatieve container afmetingen, isolatietypes en diktes zijn beschikbaar (MOQ zijn van toepassing). Consulteer ons salesteam om te 
onderzoeken hoe uw verpakkingsoplossing uw cold chain optimaliseert.

Eutectische Platen

Inhoudsopgave

2x Katoenen
Isolatie Panelen

Attached Lid 
Container

• Externe temperatuur: winter 
/ zomer
• Doel temperatuur: · vers / 
bevroren / omgeving
• Duur van de cold chain: van 
10 tot 48 uur. 
• Specifi catie van het vereist 
temperatuur bereik.
• Uw eigen gebruiksprotocol



Temperatuur gecontroleerd testen

ISO 9001 - Gecertificeerd test lab

Test 1 – Vers product - 20 °C Test 3 – Bevroren product - 20 °C

Test 2 – Vers product - 35°C Test 4 – Bevroren product - 35°C

Test parameters 

Container - 600 x 400 x 365
Test Omgeving - Klimaatkamer 
Geteste Inhoud - Temp. bakstenen
Gewicht van inhoud - 14 kg (14 x 1 kg)

De testen imiteren de omstandigheden van het gebruik 
van de industrie standaard isotherme container, wat een 
bereik van haalbare gecontroleerde temperaturen bevestigt, 
van -18°C • + 7°C, van 12 tot 48 uur. De klimaatomgeving 
en testapparatuur vergemakkelijken het testen tot 2500 L 
volgens cold chain-normen (ISTA, IATA, UN, WHO, AFNOR).
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Op maat gemaakte testen nodig? 

Het is aangeraden om een op maat gemaakte test te doen om te bekijken of deze toepassing 
voldoet aan alle eisen en toepassingen van uw project. Extra ondersteuning voor deze testen zijn 
beschikbaar op aanvraag. Neem contact op met ons sales team om meer te weten te komen. 
Stuur ons een e-mail op info@loadhog.com
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