
Vast merkteken
Centraal visueel patroon voor 
automatische cameraherkenning. 
Hiermee kan het deksel autonoom 
worden opgetild door middel van 
zuignappen.

Lading varianten
Het deksel kan worden gebruikt om 
verschillende soorten ladingen te 
beveiligen en is compatibel met VDA, 
inclusief banding indien nodig.

Klaar voor automatisering
De spanbanden kunnen autonoom 
worden aangespannen via het 
ingebouwde systeem. 

Tijd- / arbeidsbesparend 
20 seconden om een deksel met 4 
spanbanden te bevestigen versus 2-3 
minuten voor een wikkelfoliemachine. 
Deksel ontworpen om dubbele stapeling 
van pallets mogelijk te maken met 
gebruikmaking van verticale ruimte.

Milieuvriendelijk
Geen rekfolie, geen verbruiksverpakkingen 
en minder tijd kwijt aan vastzetten van de 
lading; de Loadhog Pallet Lid is schoner 
en vriendelijker in elk opzicht.
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De meest veilige, veelzijdige en kostenefficiënte methode om een 
lading op een pallet te bevestigen, waarbij geen banden of rekfolie 
nodig zijn.
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Belangrijkste voordelen

RFID & Labelling
Identificatiefuncties zoals barcode- en 
RFID-etikettering kunnen worden geleverd 
om uw goederen goed te kunnen volgen.

Ergonomisch
Zes handgrepen en een licht chassis 
zorgen voor eenvoudig optillen en 
hanteren van het palletdeksel.
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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

Euro Pallet Lid www.loadhog.com +33 (3) 68 00 22 43 www.loadhog.com Euro Pallet Lid+33 (3) 68 00 22 43

Accessoires en opties

Antiknoeibeveiliging
Zet de banden stevig vast en bevestig 
deze met zegels voor maximale 
beveiliging.

Op maat gemaakte banden
Personaliseer uw deksel met van uw merk 
voorziene banden en wijzig de tekst om 
aan uw eisen te voldoen.

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Euro Pallet Lid

Materiaal Slagvaste polypropyleen

Temp.weerstand -20°C tot +40°C

Afmetingen voor pallet (mm) lengte 1200 x 800

Afmetingen buiten (mm) 1210 x 810 x 100

Gewicht (tweebandsdeksel) 8

Gewicht (vierbandsdeksel) 10

Standaardbandlengte (mm) 2000

Max. opslaglaadvermogen (kg) 2000

Soort pallet verkocht op Euro

Pallethoeveelheid 25

Pallethoogte (meter) 2,2

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

Productconfiguratie

Dollyhaak Metalen 
pallethaak

Plastic pallethaak PostpallethaakHouten 
palletbrughaak

Haak Hogbox

Digitale bedrukking

Bedrukkingspositie:  Rechterzijde lange eindrand
Max. afmeting:  45 mm (H) x 100 mm (B)

Haken Pallet Lid

Doosgedeelte-
haak

Op maat  
gemaakte haak
(minimumhoev-
eelheden van 
toepassing)
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