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

Wymiary (mm)

Długość zewnętrzna 400
Szerokość zewnętrzna 300
Wysokość zewnętrzna 190
Długość wewnętrzna 360
Szerokość wewnętrzna 248 
Wysokość wewnętrzna 188
Wysokość stopniowego układania w stos 180,5
Wysokość gniazdowania stopniowego 96,6

Ilość na palecie

Typ palety Brytyjska
Ilość na palecie 200
Wysokość 2,18 m 

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

Objętość

Wysokość użytkowa 188 mm
Pojemność  23 litry

Materiał

Materiał   Wytrzymały na uderzenia 
polipropylen

Wytrzymałość temperaturowa Od -20°C do +40°C

Waga i wytrzymałość (kg)

Waga (pojemnik) 0,92
Waga (pokrywa) 0,4 
Obciążenie 25
Maksymalne obciążenie w stosie 175

Pojemnik do ustawiania w stos 
i gniazdowania 43

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. 
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Akcesoria i opcje

Najważniejsze zalety

Plomby do pojemników do ustawiania 
w stos i gniazdowania
Dostępne są plomby spełniające różne 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa.

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

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

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.

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

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

Konfiguracja produktu

Kolory standardowe

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U
Żółty

RAL: 3020
Czerwony

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 7016
Szary 
łupkowy

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Pantone: 654 C 
Niebieski

Kolory niestandardowe (obowiązują minimalne ilości zamówień)

RAL: 7040
Szary - 1

RAL: 9004 
Czarny 
sygnałowy 

Druk cyfrowy i tłoczony

Miejsce: Środek na długim boku
Maks. rozmiar nadruku cyfrowego: 45 mm (wys.) x 65 mm (szer.)
Maks. rozmiar nadruku tłoczonego: 175 mm (wys.) x 260 mm (szer.)


