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Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties. 

Dolly 64 - 210

De Dolly 64 - 210 zal processen in uw supply chain versnellen dankzij 
snelle kruiselingse stapeling, betere hanteringsefficiëntie en een 
innovatieve unilinkfunctie, waardoor korte en lange kant kunnen 
worden gekoppeld.

Afmetingen (mm)

Lengte 594
Breedte 396
Hoogte 149
Stapelhoogte (kruiselings stapelen) 56
Stapelhoogte (recht stapelen) 115,5
Ruimte vanaf de grond 85,5 

Pallethoeveelheden

Pallettype Euro
Hoeveelheid per pallet 64
Hoogte (m) 2,3

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

Materiaal

Deksoort Open
Dekmateriaal Slagvaste polypropyleen 
Temp.weerstand -20°C tot +40°C

Onderstelsoort 4 draaiwielen
Bovenplaat Verzinkt staal
Materiaal wielen Niet-afgevend thermoplastisch rubber 
Diameter wielen            ø75 mm

Gewicht en prestatie (kg)

Gewicht  2,0
Gewicht (dek) 1,0
Gewicht (onderstel 4x) 1,0
Laadvermogen 210
Max. opstapel hoeveelheid 19
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Accessoires en opties

Belangrijkste voordelen

Dollyhandvat
Het dollyhandvat zorgt voor een betere 
controle en ergonomie en voorkomt dat 
de gebruiker zich hoeft te bukken.

Gebosseleerd merk
Ga een stap verder met een op maat 
gemaakte dolly en laat uw logo in het 
dek gieten (minimumhoeveelheden van 
toepassing).

4x niet-afgevende draaionderstel
Standaard is deze dolly uitgerust met vier 
draaiwieltjes en Ø75 mm niet-afgevende 
thermoplastisch rubberen wieltjes, zodat 
uw supply chain esthetiek bewaard blijft.

Uni-link Dolly
De unilinkfunctie maakt de Loadhog 
Dolly zo veelzijdig. Verbindingseenheden 
aan de korte of lange zijde om meerdere 
ladingen te verplaatsen of voor te 
bereiden voor transport.

Veilige banden
De centrale onderbevestigingsgebieden 
aan alle kanten van de dolly zorgen 
ervoor dat eventuele banden op hun 
plaats blijven en de lading beveiligd is 
tijdens transport.

Snel kruiselings stapelen
De Dolly-64-210 kan veilig kruiselings 
worden gestapeld, wat sneller is en een 
kleinere opstapelhoogte heeft van 56 mm; 
59,5 mm lager dan wanneer een dolly 
recht wordt gestapeld.

Milieuvriendelijk
De Dolly-64-210 is gemaakt van 
gerecycled plastic, wat het milieuvriendelijk 
alsmede kostenefficiënt maakt. 

Compatibel met ALC en Pallet Lid
Deze dolly is compatibel met alle 
Loadhog Attached Lid Containers en kan 
worden gekoppeld aan de lange zijde en 
vervolgens beveiligd met een Half Euro 
Pallet Lid.

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

Productconfiguratie

Standaard 
voorraad-
kleuren

RAL: 9004 
Signaalzwart 

RAL: 6018
Geelgroen

Pantone: 109 U
Geel

RAL: 3020
Verkeersrood

RAL: 5015
Hemelsblauw

RAL: 7040
Telegrijs - 1

RAL: 7016
Leisteengrijs

Pantone 021 C
Helderoranje

Favoriete kleuren 
(minimumhoeveelheden van toepassing)

Pantone: 654 C 
Blauw

Digitale en gebosseleerde bedrukking

Digitale positie: Rechts aan de lange kant
Max. afmeting digitaal: 50 mm (H) x 125 mm (B)
Gebosseleerde positie: Korte kant inkeping
Max. afmeting gebosseleerd: 49 mm (H) x 98 mm (B)
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