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Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties. 

Afmetingen (mm)

Lengte buiten 400
Breedte buiten 300
Hoogte buiten 190
Lengte binnen 360
Breedte binnen 248 
Hoogte binnen 188
Incrementele stapelhoogte 180,5
Incrementele nesthoogte 96,6

Pallethoeveelheden

Pallettype VK
Hoeveelheid per pallet 200
Hoogte 2,18 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 188 mm
Capaciteit  23 liter

Materiaal

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

Gewicht en prestatie (kg)

Gewicht (container) 0,92
Gewicht (deksel) 0,4 
Laadvermogen 25
Maximaal stapellaadvermogen 175

Stack & Nest 43

De Stack & Nest Container is een container van 400 x 300 x 190 
die gestapeld kan worden wanneer vol en genest wanneer leeg. 
Deze wordt veel gebruikt in de postsector als postbak en in de 
productiesector voor kleine onderdelen. 
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Accessoires en opties

Belangrijkste voordelen

Veiligheidszegels Stack & Nest
Veiligheidszegels zijn beschikbaar voor 
verschillende veiligheidseisen.

Optionele deksel 
De optionele deksel is volledig 
integreerbaar met de Stack & Nest 
Container en kan worden gebruikt om extra 
antiknoeibeveiliging te bieden.

Compatibel met bestaande 
mailsorteersystemen
Onze producten worden doorlopend 
ontwikkeld via onderzoek gedreven door 
de klant en sector... Innovatie begint bij u!

Tot 42% extra voertuigbelading met 
Pally & Lid-systeem
64 Pally & Lid-systemen passen in 
een trailer van 40 voet vergeleken met 
45 rolkooien.

Verbeterde retourneringsefficiëntie
Stapel wanneer vol en draai 180 graden 
om de container te nesten voor betere 
retourneringsefficiëntie.

Compatibel met Pally & Lid
Een cyclisch systeem voor herbruikbare 
transportverpakkingen, veelzijdig 
en eenvoudig te hanteren van het 
distributiecentrum tot aflevering. 

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

Productconfiguratie

Standaard voorraadkleuren

RAL: 6018
Geelgroen

Pantone: 109 U
Geel

RAL: 3020
Verkeersrood

RAL: 5015
Hemelsblauw

RAL: 7016
Leisteengrijs

Pantone 021 C
Helderoranje

Pantone: 654 C 
Blauw

Favoriete kleuren (minimumoplages van toepassing)

RAL: 7040
Telegrijs - 1

RAL: 9004 
Signaalzwart 

Digitale en gebosseleerde bedrukking

Positie:  Midden aan de lange kant
Max. afmeting digitaal:  45 mm (H) x 65 mm (B)
Max. afmeting gebosseleerd:  175 mm (H) x 260 mm (B)
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