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Kostenbesparing

Door het elimineren van plastieke wikkelfolie, het 
verminderen van werkuren, het verlengen van 
de houdbaarheid van plastic pallets en andere 
Loadhog-producten, heeft Böllhoff een jaarlijkse 
besparing van ongeveer 125.000 euro gerealiseerd.

CO2-besparing 

Ongeveer 1,8 miljoen meter wikkelfolie kan worden 
geëlimineerd door het Loadhog Pallet Deksel te 
gebruiken. Dit vertegenwoordigt een besparing 
van ongeveer 50.000 liter olie.

Bescherming van natuurlijke bronnen 

Door over te schakelen van houten pallets naar 
herbruikbare plastic pallets en pally, behoudt het 
bedrijf jaarlijks meer dan 7.000 m² bos.

Optimalisatie van recycling 

Houten pallets absorberen verschillende soorten 
vervuiling tijdens hun levenscyclus. Daarom 
is het soms nodig om ze als gevaarlijk afval te 
vernietigen. Plastieke pallet deksels en pally’s 
kunnen aan het einde van hun levenscyclus 
worden gerecycled.

Böllhoff Logistik GmbH - Ervaren voordelen 
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LOADHOG PRODUCTOPLOSSING

Optimalisatie van recycling 
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125 000€
Jaarlijkse besparing 

RESULTATEN

“Met ECOFREIGHT bieden we 
onze klanten een geïntegreerd 
transportconcept voor het leveren van 
reserveonderdelen en de afvoer van 
lege containers. Het project is een 
combinatie van nieuw ontwikkelde, 
kleine ladingdragers, volledig plastieke 
palletten en herbruikbare pallet deksels. 
Met de Loadhog-oplossingen hebben we 
onze logistiek in alle aspecten kunnen 
optimaliseren.”

Mario Graßy,
Innovatiemanager, Böllhoff GmbH
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Een palletdeksel met geïntegreerde spanbanden maakt het 
mogelijk om de lading vast te zetten. Het deksel wordt bovenop 
de gestapelde containers geplaatst en de spanbanden worden 
aan de onderzijde van de pallet gehaakt en zo gefixeerd.

Voor het laden en vervoeren van de klassieke europallets is 
een vorkheftruck nodig, die vaak op verschillende plekken ter 
beschikking moet worden gesteld. Dankzij het geïntegreerde 
chassis is er bij de Pally geen heftruck nodig. Dit betekent dat er 
ter plaatse geen middelen nodig zijn.


