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Let op de Hogmark™ op onze producten.
Een symbool van kwaliteit, innovatie en milieuvriendelijke verpakking.

Een korte introductie van Loadhog
Loadhog is een prijswinnende Engelse fabrikant

Als marktleidende innovatoren blijven wij met

specialiseert in het ontwerp en de productie,

oplossingen te ontwikkelen, die het aangezicht

in eigendom van zijn werknemers, die zich

het verkopen en het bundelen van oplossingen

inzake herbuikbare transportverpakkingen binnen

onze klanten samenwerken om baanbrekende

van internationale leveringsketens veranderen.

een diverse reeks sectoren.

Wij zijn medeoprichters van GLIDE die onze

Wij zetten ons in om logistiek- en verpakkingsafval

beschermt voor huidige en toekomstige

te verminderen en staan bekend om onze echte
innovaties in de productie van producten die

unieke werknemereigendomscultuur en -waarden
werknemers.

voordelen bieden binnen de supply chain.
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I M B A L L A GGI R IU T ILIZ Z ABILI

Wij streven naar het introduceren van
nieuwe, gepatenteerde producten die
ontworpen zijn met het uitdrukkelijke
doel om problemen op te lossen.
Innovatie in herbruikbare verpakkingen

Doel O&O

In ons hoofdkwartier in Sheffield hebben

Wij werken in overleg met onze klanten

wij een speciale creatieve werkplek
ingericht. Ons team van design- en

engineeringsprofessionals werken in een
volledig uitgeruste werkplaats met eigen

moderne 3D-printers en rapid prototyping
providers waardoor wij nieuwe

productideeën snel tot leven kunnen
laten komen.

om hun uitdagingen beter te begrijpen.
Dit is essentieel om oplossingsgeleide

productdoelen te realiseren. Onze klanten
spelen een belangrijke rol in het bereiken

Internationaal geprezen kwaliteit en dienstverlening.

van onze O&O-doelen. 25% van onze

omzet moet komen van producten die
minder dan vier jaar oud zijn.

Dit spoort al onze werknemers aan

om uit te vinden, uit te dagen en de

laatste innovaties te implementeren.

Terwijl wij een nieuw product ontwerpen
en ontwikkelen, zorgen wij ook voor de
patentering ervan. Dit is de hoeksteen
van ons succes gebleken.
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Onze "Ideas & Innovation" afdeling vormt de ruggengraat van de voortdurende groei
van Loadhog via nieuwe producten. Het is een ongelooflijke troef om deze afdeling in huis
te hebben en een perfecte werkomgeving om oplossingen te creëren.

Onze producten

Speciaal voor u

Wij ontwerpen en produceren unieke producten voor een groot aantal sectoren met het doel om:

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

•
•
•
•
•
•
•
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Arbeids-, transport- en verbruikskosten te verminderen
Hanteringsefficiëntie te maximaliseren
Voertuigbelading te maximaliseren
Verpakkingsafval te elimineren
CO2-emissies te verminderen
Veiligheid van goederen te vergroten
Kosten en geld te besparen

•
•
•
•
•
•
•

Bespreek uw productconfiguratie met uw verkoper
Kies vrigin of hergebruikt materiaal, afhankelijk van de toepassing en/of milieu-overwegingen
Selecteer een standaard of gepersonaliseerde kleur
Kies digitale, hot foil- of gebosseleerde branding
Selecteer zelfs de kleuren en branding op de Pallet Lid-banden
Kies de labellocaties en identificatiekenmerken
Kies welke accessoires nodig zijn voor een betere hantering van uw verpakking
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Een reeks robuuste herbruikbare containers ontworpen en getest om
te verzekeren dat zij geschikt zijn voor een breed scala aan industriële
toepassingen, met ingebouwde ergonomische handgrepen en innovatieve
ontwerpkenmerken om arbeids- en transportkosten te verminderen.

Containers

Containers

Containeraanbod Loadhog
Helios 64

Apollo 64

Apollo 43

600 x 400 mm
De Helios is de originele Loadhog
ALC met een innovatief geometrisch
dekselontwerp die de kans op schade
verkleint en meer logistieke winst en
grotere voertuigbelading mogelijk maakt.

600 x 400 mm
Ontworpen om te werken met
automatiseringsapparatuur, om uw
onderneming toekomstbestendig te
maken en ook om meer veiligheid
te bieden met een innovatief
scharnierpenontwerp.

400 x 300 mm
De kleinste ALC in de serie met een
innovatief scharnierpenontwerp die
de veiligheid van de goederen erin
maximaliseert en een basis met textuur
om geluidshinder op loopbanden
te verminderen.

Pagina 10 - 11

Pagina 12 - 13

Pagina 14 - 15

Collapsible Container 64

Hogbox

Stack & Nest 43

600 x 400 mm
De ergonomische inklapbare container
van Loadhog is een sterke, lichtgewicht
en veelzijdige draagbare container die
tot 1/5 van zijn hoogte kan worden
teruggebracht binnen zijn eigen omtrek.

1000 x 575 mm
De Hogbox is 's werelds grootste ALC
met geïntegreerde palletvoet en versterkte
basis. In combinatie met de Loadhog
Pallet Lid kan het worden gebruikt als
een veelzijdige modulair end‑to-end
verpakkingsysteem.

400 x 300 mm
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.

Pagina 18 - 19

Pagina 20 - 21

Pagina 22 - 23

Artemis 64

600 x 400 mm
De ALC met trapvormige wand
binnen de serie, compatibel met
automatiseringapparatuur met
een versterkte basis en meer
veiligheid dankzij het innovatieve
scharnierpenontwerp.
Pagina 16 - 17
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+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Containers
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Containers

Containers

Attached Lid Container - Helios 64
Productconfiguratie

CASESTUDIES P58 & P60

De Helios is de originele Loadhog ALC met een innovatief geometrisch
dekselontwerp die de kans op schade verkleint en meer logistieke
winst en grotere voertuigbelading mogelijk maakt.

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

Favoriete kleuren (minimumoplages van toepassing)

RAL: 9004
Signaalzwart

RAL: 6018
Geelgroen

Pantone: 654 C
Blauw

Pantone: 109 U RAL: 3020
Geel
Verkeersrood

Belangrijkste voordelen

RAL: 7016
Leisteengrijs

RAL: 5015
RAL: 7040
Hemelsblauw Telegrijs - 1

Digitale en hotfoilbedrukking
Positie:		
Max. afmeting digitaal:		
Max. afmeting hot foil:		

Vergroot voertuigbelading met 10%
De nestbare deksels van ALC Helios bieden
volledige geometrie die ruimte besparen
wanneer opgestapeld in vergelijking tot
inefficiënte deksels van concurrenten en
vergroten de voertuigbelading wanneer
deze lege containers terugbrengt.

Compatibel met Pally & Lid
Al onze containers zijn te combineren
met het Loadhog Pally & Lid-systeem dat
de ultieme oplossing qua herbruikbare
transportverpakkingen biedt en volledig
eenmalig bruikbare verpakkingen elimineert.

Klikdeksels
De snelle en gemakkelijke klikdeksels
ondersteunen voorraadmanagement
en maken snelle vervanging van
beschadigde onderdelen mogelijk.

Verminder kans op schade
De deksels hangen niet over dankzij
het unieke gepatenteerde ontwerp dat
schade vermindert bij het stapelen van
de containers.

Inwisselprogramma
Wij bieden de mogelijkheid om eventuele
oude, beschadigde of ongewenste
containers in te wisselen via een
onderdelenuitwisseling.

Accessoires en opties

ALC etikethouders
Identificatiemethodes, zoals streepjescodes
en RFID-labels, kunnen worden geleverd
om uw goederen te volgen.
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ALC Helios 64

Pantone 021 C
Helderoranje

ALC veiligheidszegels
Veiligheidszegels zijn beschikbaar voor
verschillende veiligheidseisen.

www.loadhog.com

+33 (3) 68 00 22 43

Midden aan de lange kant
85 mm (H) x 290 mm (B)
175 mm (H) x 260 mm (B)

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Hoogte Helios (mm)

250

310

365

400

Materiaal

Slagvaste
polypropyleen

Slagvaste
polypropyleen

Slagvaste
polypropyleen

Slagvaste
polypropyleen

Bovenkant buiten (mm) lengte x breedte

600 x 400

600 x 400

600 x 400

600 x 400

Basis buiten (mm) lengte x breedte

539 x 361

532 x 356

526 x 350

526 x 348

Bovenkant binnen (mm) lengte x breedte

547 x 370

547 x 371

547 x 371

547 x 371

Basis binnen (mm) lengte x breedte

530 x 355

527 x 351

521 x 346

506 x 345

Nesthoogte (mm)

108

108

108

108

Bruikbare hoogte (mm)

215

275

330

365

Capaciteit (liter)

40

52

63

69

Gewicht (kg)

2,5

2,8

3,0

3,2

Laadvermogen statisch (kg) herbr. / virgin.

35 / 50

35 / 50

35 / 50

35 / 50

Laadvermogen dynamisch (kg) herbr. / virgin.

20 / 35

20 / 35

20 / 35

20 / 35

Stapellaadvermogen statisch (kg) herbr. / virgin.

250 / 350

250 / 350

250 / 350

250 / 300

Stapellaadvermogen dynamisch (kg) herbr. / virgin.

125 / 175

125 / 175

125 / 175

125 / 175

Temp.weerstand

-20°C tot +40°C

-20°C tot +40°C

-20°C tot +40°C

-20°C tot +40°C

Pallettype

VK

VK

VK

VK

Hoeveelheid op pallet

90

85

85

80

Pallethoogte (m)

2,25

2,18

2,24

2,20

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

ALC Helios 64
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Containers

Containers

Attached Lid Container - Apollo 64
Productconfiguratie
Wij bieden speciale productconfiguraties aan om
ervoor te zorgen dat wij u de best mogelijk oplossing
kunnen aanbieden.

De Apollo ALC serie is ontworpen voor gebruik met
automatiseringsapparatuur en om meer veiligheid te bieden
dankzij de verborgen scharnierpennen.

Standaard
voorraadkleuren

Favoriete kleuren
(minimumhoeveelheden van toepassing)

RAL: 9004
Signaalzwart

Pantone: 654 C
Blauw

RAL: 6018
Geelgroen

Pantone: 109 U RAL: 3020
Geel
Verkeersrood

RAL: 7016
Leisteengrijs

RAL: 5015
RAL: 7040
Hemelsblauw Telegrijs - 1

Pantone 021 C
Helderoranje

Belangrijkste voordelen
Digitale en hotfoilbedrukking
Positie:		
Max. afmeting digitaal:		
Max. afmeting hot foil:		

Veilig scharnierpenontwerp
Deze verborgen scharnierpen biedt meer
veiligheid en beschermt
waardevolle goederen binnenin.

Compatibel met Pally & Lid
Al onze containers zijn te combineren
met het Loadhog Pally & Lid-systeem dat
de ultieme oplossing qua herbruikbare
transportverpakkingen biedt en volledig
eenmalig bruikbare verpakkingen elimineert.

Bruikbaar met
automatiseringssystemen
De Apollo heeft een randontwerp voor
gebruik met automatiseringsapparatuur
in de huidige supply chains.

Gestructureerde basis
De gestructureerde basis is ontworpen
om ongewenste bewegingen op
transportsystemen te voorkomen die
vertragingen in automatiseringslijnen kunnen
veroorzaken. Automatiseringssensoren
kunnen soms ook van een basis stuiteren
als deze geen textuur heeft.

Veilige banden
Antislipribbels op het deksel verzekeren
dat de banden blijven zitten.
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ALC Apollo 64

Inwisselprogramma
Wij bieden de mogelijkheid om eventuele
oude, beschadigde of ongewenste
containers in te wisselen via een
onderdelenuitwisseling.

ALC veiligheidszegels
Veiligheidszegels zijn beschikbaar voor
verschillende veiligheidseisen.

www.loadhog.com

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Accessoires en opties

ALC etikethouders
Identificatiemethodes, zoals streepjescodes
en RFID-labels, kunnen worden geleverd
om uw goederen te volgen.

Midden aan de lange kant
85 mm (H) x 290 mm (B)
175 mm (H) x 260 mm (B)

+33 (3) 68 00 22 43

Hoogte Apollo (mm)

250

310

367

400

Materiaal

Slagvaste
polypropyleen

Slagvaste
polypropyleen

Slagvaste
polypropyleen

Slagvaste
polypropyleen

Bovenkant buiten (mm) lengte x breedte

600 x 400

600 x 400

600 x 400

600 x 400

Basis buiten (mm) lengte x breedte

539 x 361

532 x 356

532 x 351

526 x 348

Bovenkant binnen (mm) lengte x breedte

547 x 370

547 x 370

547 x 370

547 x 370

Basis binnen (mm) lengte x breedte

530 x 355

527 x 351

522 x 342

506 x 345

Nesthoogte (mm)

108

108

108

108

Bruikbare hoogte (mm)

228

288

335

368

Capaciteit (liter)

40

52

63

69

Gewicht (kg)

2,5

2,8

3,4

3,2

Laadvermogen statisch (kg) herbr. / virgin.

35 / 50

35 / 50

35 / 50

35 / 50

Laadvermogen dynamisch (kg) herbr. / virgin.

20 / 35

20 / 35

20 / 35

20 / 35

Stapellaadvermogen statisch (kg) herbr. / virgin.

250 / 350

250 / 350

250 / 350

250 / 300

Stapellaadvermogen dynamisch (kg) herbr. / virgin.

125 / 175

125 / 175

125 / 175

125 / 175

Temp.weerstand

-20°C tot +40°C

-20°C tot +40°C

-20°C tot +40°C

-20°C tot +40°C

Pallettype

VK

VK

VK

VK

Hoeveelheid op pallet

90

85

85

80

Pallethoogte (m)

2,11

2,15

2,23

2,26

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

ALC Apollo 64
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Containers

Containers

Attached Lid Container - Apollo 43
Productconfiguratie

De kleinste ALC in de serie met een innovatief scharnierpenontwerp
die de veiligheid van de goederen erin maximaliseert en een basis
met textuur om geluidshinder op loopbanden te verminderen.

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

Favoriete kleuren
(minimumhoeveelheden van toepassing)

RAL: 9004
Signaalzwart

Pantone: 654 C
Blauw

RAL: 6018
Geelgroen

Pantone: 109 U RAL: 3020
Geel
Verkeersrood

RAL: 7016
Leisteengrijs

RAL: 5015
RAL: 7040
Hemelsblauw Telegrijs - 1

Pantone 021 C
Helderoranje

Belangrijkste voordelen
Digitale en hotfoilbedrukking
Positie:		
Max. afmeting digitaal:		
Max. afmeting hot foil:		

Veilig scharnierpenontwerp
Deze verborgen scharnierpen biedt
een betere veiligheid en beschermt
waardevolle goederen binnenin.

Compatibel met Pally & Lid
Al onze containers zijn te combineren
met het Loadhog Pally & Lid-systeem dat
de ultieme oplossing qua herbruikbare
transportverpakkingen biedt en volledig
eenmalig bruikbare verpakkingen elimineert.

Bruikbaar met
automatiseringssystemen
De Apollo heeft een randontwerp voor
gebruik met automatiseringsapparatuur
in de huidige supply chains.

Ribbels voor eenvoudige verwijdering
etiketten
Dankzij het geribbelde gebied aan de
zijkant van de 400 x 300, kunnen etiketten
snel en eenvoudig worden verwijderd.

Veilige banden
Antislipribbels op het deksel verzekeren
dat de banden blijven zitten.

Gestructureerde basis
De gestructureerde basis is ontworpen
om ongewenste bewegingen op
transportsystemen te voorkomen die
vertragingen in automatiseringslijnen kunnen
veroorzaken. Automatiseringssensoren
kunnen soms ook van een basis stuiteren
als deze geen textuur heeft.

Accessoires en opties

ALC etikethouders
Identificatiemethodes, zoals streepjescodes
en RFID-labels, kunnen worden geleverd
om uw goederen te volgen.
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ALC Apollo 43

ALC veiligheidszegels
Veiligheidszegels zijn beschikbaar voor
verschillende veiligheidseisen.

www.loadhog.com

+33 (3) 68 00 22 43

Midden aan de lange kant
85 mm (H) x 290 mm (B)
85 mm (H) x 260 mm (B)

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.
Hoogte Apollo (mm)

264

306

Materiaal

Slagvaste polypropyleen

Slagvaste polypropyleen

Bovenkant buiten (mm) lengte x breedte

400 x 300

400 x 300

Basis buiten (mm) lengte x breedte

350 x 257

350 x 257

Bovenkant binnen (mm) lengte x breedte

363 x 270

363 x 270

Basis binnen (mm) lengte x breedte

345 x 252

345 x 252

Nesthoogte (mm)

108

108

Bruikbare hoogte (mm)

245

287

Capaciteit (liter)

22

25

Gewicht (kg)

1,77

1,92

Laadvermogen statisch (kg) herbr. / virgin.

35 / 50

35 / 50

Laadvermogen dynamisch (kg) herbr. / virgin.

20 / 35

20 / 35

Stapellaadvermogen statisch (kg) herbr. / virgin.

250 / 350

250 / 350

Stapellaadvermogen dynamisch (kg) herbr. / virgin.

125 / 175

125 / 175

Pallettype

VK

VK

Hoeveelheid op pallet

162

153

Pallethoogte (m)

Max 2,2

Max 2,2

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

ALC Apollo 43
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Containers

Attached Lid Container - Artemis 64
Productconfiguratie

De Artemis ALC met een trapvormige wand is ontworpen voor gebruik
met automatiseringsapparatuur en om meer veiligheid te bieden met
een verborgen scharnierpenontwerp en een versterkte basis voor
ultieme stevigheid.

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

Favoriete kleuren
(minimumhoeveelheden van toepassing)

RAL: 9004
Signaalzwart

Pantone: 654 C
Blauw

RAL: 6018
Geelgroen

Pantone: 109 U RAL: 3020
Geel
Verkeersrood

RAL: 7016
Leisteengrijs

RAL: 5015
RAL: 7040
Hemelsblauw Telegrijs - 1

Pantone 021 C
Helderoranje

Belangrijkste voordelen
Digitale en hotfoilbedrukking
Positie:		
Max. afmeting digitaal:		
Max. afmeting hot foil:		

Versterkte basis
De basis van de Artemis is versterkt
met extra ribbels die niet alleen de
schokbestendigheid verhogen, maar
ook de loopbanddetectie verbeteren en
geluidsoverlast verminderen.

Veilig scharnierpenontwerp
Deze verborgen scharnierpen biedt meer
veiligheid en beschermt
waardevolle goederen binnenin.

Midden aan de lange kant
85 mm (H) x 290 mm (B)
85 mm (H) x 260 mm (B)

Bruikbaar met
automatiseringssystemen
De Artemis heeft een randontwerp voor
gebruik met automatiseringsapparatuur
in de huidige supply chains.

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Afmetingen (mm)

Compatibel met Pally & Lid
Al onze containers zijn te combineren
met het Loadhog Pally & Lid-systeem dat
de ultieme oplossing qua herbruikbare
transportverpakkingen biedt en volledig
eenmalig bruikbare verpakkingen elimineert.

Compatibel met andere trapvormige
draagbare containers
Het ontwerp met trapvormige wand voor
deze container is goed combineerbaar
met andere containers met trapvormige
wanden op de markt.

Veilige banden
Antislipribbels op het deksel verzekeren
dat de banden blijven zitten.

Volume

Lengte buiten

600

Bruikbare hoogte

330 mm

Breedte buiten

400

Capaciteit		

62 liter

Hoogte buiten

368

Lengte binnen bovenkant / basis

552 / 520

Lengte binnen bovenkant / basis

370 / 338

Hoogte binnen

330

Nesthoogte

123

Materiaal
Materiaal		

Slagvaste polypropyleen

Temp.weerstand

-20°C tot +40°C

Accessoires en opties

Pallethoeveelheden

ALC etikethouders
Identificatiemethodes, zoals streepjescodes
en RFID-labels, kunnen worden geleverd
om uw goederen te volgen.
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ALC Artemis 64

Gewicht en prestatie (kg)

Pallettype

Euro

Gewicht

3,18

Hoeveelheid per pallet

60

Laadvermogen statisch

herbr. 35 / virgin. 50

Hoogte

2,23 m

Laadvermogen dynamisch

herbr. 20 / virgin. 35

Maximaal

ALC veiligheidszegels
Veiligheidszegels zijn beschikbaar voor
verschillende veiligheidseisen.

Meer verpakkingsinformatie vindt u in het 'officiële

stapellaadvermogen

standaardverpakkingsdocument'. Advies moet

Dynamisch

worden ingewonnen bij eventuele afwijkingen hierop,

stapellaadvermogen

herbr. 250 / virgin. 350
herbr. 125 / virgin. 175

wanneer de opdracht wordt geplaatst.

www.loadhog.com

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

ALC Artemis 64
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Containers

Collapsible Container 64
Productconfiguratie

Loadhogs’ ergonomische inklapbare bak is een sterke, lichte en veelzijdige
distributie bak die kan worden ingeklapt tot een kleinere proportie van zijn
hoogte binnen zijn voetprint.

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

Standaard
voorraadkleuren

RAL: 5015
Hemelsblauw

Belangrijkste voordelen

Favoriete kleuren
(minimumhoeveelheden van toepassing)

RAL: 7016
Leisteengrijs

Pantone: 654 C
Blauw

RAL: 6018
Geelgroen

Pantone: 109 U RAL: 3020
Geel
Verkeersrood

RAL: 9004
Signaalzwart

RAL: 7040
Telegrijs - 1

Pantone 021 C
Helderoranje

Digitale en gebosseleerde bedrukking
Positie:		
Max. afmeting digitaal:		
Max. afmeting gebosseleerd:		

Plaats besparende retour efficiëntie
De inklapbare bak heeft een stapelratio
van 5:1 waarbij de vullingsgraad bij
retourtransport wordt vergroot en plaats
wordt bespaard in de stock.

Verticale schokbestendige wanden
Wanden blijven zelfstandig verticaal
staan, wat het eenvoudiger voor de
gebruiker maakt om de draagbare
container in te klappen of op te bouwen.

Midden op de basis lange zijde
25 mm (H) x 70 mm (B)
25 mm (H) x 70 mm (B)

Versterkte hoeken en basis
Vergroot capaciteit, schokbestendigheid
en duurzaamheid.

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Volledig geïntegreerde deksels
Volledig geïntegreerde deksels zijn
beschikbaar voor de bescherming van
de goederen.

Compatibel met Pally & Lid
Al onze containers zijn te combineren
met het Loadhog Pally & Lid-systeem dat
de ultieme oplossing qua herbruikbare
transportverpakkingen biedt en volledig
eenmalig bruikbare verpakkingen elimineert.

Verschillende hoogtes beschikbaar
De inklapbare bak is te verkrijgen in twee
hoogtes. 320 en 400mm om te voldoen
aan uw noden waardoor de efficiëntie van
iedere lading wordt gemaximaliseerd.

Accessoires en opties

Identificatiekenmerken
Verschillende etiketlocaties en optioneel
gebosseleerde etiketten.
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Collapsible Container 64

Optionele tussenwand
Verticale schokbestendige wand blijft
zelfstandig verticaal staan en verzekert
eenvoudige hantering van de container.

www.loadhog.com

Veiligheidszegels Collapsible Container
Veiligheidszegels zijn beschikbaar voor
verschillende veiligheidseisen.

+33 (3) 68 00 22 43

Inklapbare hoogte (mm)

320

400

Materiaal

Slagvaste polypropyleen

Slagvaste polypropyleen

Temp.weerstand

-20ºc tot +40°c

-20ºc tot +40°c

Ouiten (mm) lengte x breedte

600 x 400

600 x 400

Binnen (mm) lengte x breedte

567 x 367

567 x 367

Ingeklapte hoogte (mm)

77,5

77,5

Stapelratio

4:1

5:1

Ingeklapte stapelhoogte (mm)

70

70

Bruikbare hoogte (mm)

305

385

Capaciteit (liter)

63

80

Gewicht (deksel) (kg)

3,6

3,9

Gewicht (zonder opties) (kg)

2,9

3,2

Laadvermogen (kg)

20

20

Statische opstapellaadvermogen (kg)

240

240

Dynamische opstabellaadvermogen (kg)

120

120

Pallettype

VK

VK

Hoeveelheid per pallet

130

130

Hoogte per pallet (m)

1,75

1,75

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Collapsible Container 64
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Hogbox
Productconfiguratie

De Hogbox is 's werelds grootste ALC met geïntegreerde palletvoet en
versterkte basis en samen met de Loadhog Pallet Lid kan het worden
gebruikt als een modulair end-to-end transportsysteem.

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

Favoriete kleuren
(minimumhoeveelheden van toepassing)

RAL: 7040
Telegrijs - 1

Pantone: 654 C
Blauw

RAL: 6018
Geelgroen

Pantone: 109 U RAL: 3020
Geel
Verkeersrood

RAL: 7016
Leisteengrijs

RAL: 5015
RAL: 9004
Hemelsblauw Signaalzwart

Pantone 021 C
Helderoranje

Belangrijkste voordelen
Digitale en hotfoilbedrukking
Positie:		
Max. afmeting digitaal:		
Max. afmeting hot foil:		

Tot 100% meer voertuigbelading
Wanneer gecombineerd, gestapeld en
vastgezet met de Loadhog Lid kan de
gebruiker ook dubbel stapelen.

Nestratio 6/2
De nestratio van 6/2 laat gebruikers
3 keer zoveel lege draagbare containers
terugsturen of opslaan.

Links aan de lange kant
85 mm (H) x 290 mm (B)
175 mm (H) x 260 mm (B)

Geen pallet nodig
Ingebouwde palletvoet en stalen staven
zijn compatibel met materiaalverwerkende
apparatuur en vorkheftrucks.

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Afmetingen (mm)

End-to-end oplossing
De Hogbox combineert de voordelen
van een grootvolume palletbox met het
ergonomische gemak van een container
met aanhangend deksel.

Veiligheid en bescherming voor
maximaal 100 kg
Een versterkte basis met stalen staven
maakt het mogelijk om tot 100 kg te vullen,
met meerdere veiligheidszegellocaties om
te verzekeren dat er niet geknoeid wordt
met de goederen.

Bevestig maximaal zes HPC's met
Pallet Lid
Zes HogBoxen kunnen worden
samengevoegd voor opslag en
transport om zo een eenheidslading van
1200 x 1000 (mm) footprint te creëren.

Volume

Lengte buiten

1000

Bruikbare hoogte

400 mm

Breedte buiten

575

Capaciteit		

190 liter

Hoogte buiten

540

Lengte binnen

900

Breedte binnen

500		

Hoogte binnen

400

Incrementele nesthoogte

110

Materiaal
Materiaal		

Slagvaste polypropyleen copolymeren

Temp.weerstand

-20°C tot +40°C

Accessoires en opties
Pallethoeveelheden

Gewicht en prestatie (kg)

Pallettype

VK

Eenheidsgewicht

12

Hoeveelheid per pallet

24

Laadvermogen

100

Hoogte

2,02 m

Maximaal stapellaadvermogen

450

Meer verpakkingsinformatie vindt u in het 'officiële
HPC-tilmachine
Snel en intuïtief tillen Capaciteit (kg): 275
Afmetingen (cm): 1100 x 900 x 620
Gewicht (kg): 45,5

20

Hogbox

ALC veiligheidszegels
Veiligheidszegels zijn beschikbaar voor
verschillende veiligheidseisen.

www.loadhog.com

standaardverpakkingsdocument'. Advies moet
worden ingewonnen bij eventuele afwijkingen hierop,
wanneer de opdracht wordt geplaatst.

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Hogbox
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Stack & Nest 43
Productconfiguratie
Wij bieden speciale productconfiguraties aan om
ervoor te zorgen dat wij u de best mogelijk oplossing
kunnen aanbieden.

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.

Standaard voorraadkleuren

Favoriete kleuren (minimumoplages van toepassing)

RAL: 7040
Telegrijs - 1

RAL: 6018
Geelgroen

Pantone: 654 C
Blauw

Pantone: 109 U RAL: 3020
Geel
Verkeersrood

RAL: 7016
Leisteengrijs

RAL: 5015
RAL: 9004
Hemelsblauw Signaalzwart

Pantone 021 C
Helderoranje

Belangrijkste voordelen
Digitale en gebosseleerde bedrukking
Positie:		
Max. afmeting digitaal:		
Max. afmeting gebosseleerd:		

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.

Midden aan de lange kant
45 mm (H) x 65 mm (B)
175 mm (H) x 260 mm (B)

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

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Afmetingen (mm)

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

Volume

Lengte buiten

400

Bruikbare hoogte

188 mm

Breedte buiten

300

Capaciteit		

23 liter

Hoogte buiten

190

Lengte binnen

360

Breedte binnen

248

Hoogte binnen

188

Incrementele stapelhoogte

180,5

Incrementele nesthoogte

96,6

Materiaal
Materiaal		

Slagvaste polypropyleen

Temp.weerstand

-20°C tot +40°C

Accessoires en opties
Pallethoeveelheden

Gewicht en prestatie (kg)

Pallettype

VK

Gewicht (container)

0,92

Hoeveelheid per pallet

200

Gewicht (deksel)

0,4

Hoogte

2,18 m

Laadvermogen

25

Maximaal stapellaadvermogen

175

Meer verpakkingsinformatie vindt u in het 'officiële
Veiligheidszegels Stack & Nest
Veiligheidszegels zijn beschikbaar voor
verschillende veiligheidseisen.
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Stack & Nest 43

standaardverpakkingsdocument'. Advies moet

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

www.loadhog.com

worden ingewonnen bij eventuele afwijkingen hierop,
wanneer de opdracht wordt geplaatst

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Stack & Nest 43
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De Loadhog Pallet Lid is meest veilige, veelzijdige en kostenefficiënte
methode om een lading op een pallet te bevestigen, waarbij
geen banden of rekfolie nodig zijn. Dit product is beschikbaar in
alle standaardmaten, maar kan ook op maat worden gemaakt
(minimumhoeveelheden van toepassing).

Pallet Lids

Pallet Lids

Aanbod Loadhog Pallet Lid
UK Pallet Lid

Euro Pallet Lid

Half Euro Pallet Lid

1200 x 1000 mm
Pallet Lid van 1200 mm x 1000 mm,
beschikbaar in twee- of
vierbandsdekselconfiguraties met
verschillende haaksoorten die ontworpen
zijn voor gebruik met gespecificeerde
pallet- of ladingsoorten.

1200 x 800 mm
Pallet Lid van 1200 mm x 800 mm,
beschikbaar in twee- of
vierbandsdekselconfiguraties met
verschillende haaksoorten die ontworpen
zijn voor gebruik met gespecificeerde
pallet- of ladingsoorten.

800 x 600 mm
Pallet Lid van 800 mm x 600 mm,
alleen beschikbaar in
tweebandsdekselconfiguraties met
verschillende haaksoorten die ontworpen
zijn voor gebruik met gespecificeerde
pallet- of ladingsoorten.

Pagina 26 - 27

Pagina 26 - 27

Pagina 26 - 27

Op maat gemaakte Pallet Lid

?? x ?? mm
Op maat gemaakte producten kunnen
worden ontworpen en geproduceerd om
alternatieve palletomtrekken of -ladingen
te beveiligen (minimumhoeveelheden van
toepassing).

24

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Pallet Lids
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Pallet Lids

Pallet Lids

Pallet Lids

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

CASESTUDIES P52 & P60

De meest veilige, veelzijdige en kostenefficiënte methode om een
lading op een pallet te bevestigen, waarbij geen banden of rekfolie
nodig zijn.

UK Pallet Lid

Half Euro Pallet Lid

Euro Pallet Lid

Belangrijkste voordelen

Digitale bedrukking
Bedrukkingspositie VK:		
Max. afmeting VK:		
Bedrukkingspositie Euro:		
Max. afmeting Euro:		
Bedrukkingspositie Half Euro:		
Max. afmeting Half Euro:		

Vergroot voertuigbelading met 40%*
Wanneer samen met Pally gebruikt, biedt
dit systeem een betere voetafdruk dan
een rolcontainer.
* Van toepassing op een trailer van 40 voet.

Besparing tijd en arbeid
Kost gemiddeld slechts 20 seconden om
een vierbandsdeksel vast te zetten tegen
2-3 minuten voor een rekfoliemachine.

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.

Haken Pallet Lid

Standaard
voorraadkleuren

Favoriete kleuren
(minimumhoeveelheden van toepassing)

RAL: 9004
Signaalzwart

Pantone: 654 C RAL: 6018
Blauw
Geelgroen

Pantone: 109 U RAL: 3020
Geel
Verkeersrood

RAL: 7016
Leisteengrijs

Rechterzijde lange eindrand
25 mm (H) x 175 mm (B)
Rechterzijde korte eindrand
25 mm (H) x 175 mm (B)
Linkerzijde korte eindrand
25 mm (H) x 150 mm (B)

RAL: 5015
RAL: 7040
Hemelsblauw Telegrijs - 1

Pantone 021 C
Helderoranje

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Dollyhaak
Volledige eliminatie van rekfolie
en banden
De geïntegreerde band vergroot gemak en
snelheid bij het vastzetten van de lading.

Laadvarianten
Kan verschillende container- en andere
verpakkingsoplossingen op de markt
vastzetten.

Houten
palletbrughaak

Plastic
pallethaak

Haak Hogbox

Accessoires en opties

Metalen
pallethaak

Postpallethaak

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

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

www.loadhog.com

Doosgedeeltehaak

Op maat
gemaakte haak
(minimumhoeveelheden
van toepassing)

+33 (3) 68 00 22 43

Dekselsoort*

VK

Euro

Half Euro

Materiaal

Slagvaste polypropyleen

Slagvaste polypropyleen

Slagvaste polypropyleen

Temp.weerstand

-20°C tot +40°C

-20°C tot +40°C

-20°C tot +40°C

Afmetingen voor pallet (mm) lengte

1200 x 1000

1200 x 800

800 x 600

Afmetingen buiten (mm)

1227 x 1027 x 100

1210 x 810 x 100

822 x 618 x 93

Gewicht (tweebandsdeksel)

9,93

8

6,15

Gewicht (vierbandsdeksel)

12,75

10

-

Standaardbandlengte (mm)

2000

2000

2000

Max. opslaglaadvermogen (kg)

2000

2000

2000

Soort pallet verkocht op

VK

Euro

1/2 Euro

Pallethoeveelheid

25

25

30

Pallethoogte (meter)

1,93

2,3

1,98

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Pallet Lid
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Loadhog biedt een reeks dolly's aan die ontworpen zijn om in elke fase
van de supply chain voordeel te bieden. Of het gaat om een toepassing
in de lichte en snelle wereld van ecommerce of zwaar belaste
activiteiten in de industriële productie; wij hebben een dolly die waarde
aan uw supply chain kan toevoegen.

28

Dolly's

Dolly's

Aanbod Loadhog Dolly's
Dolly 64 - 210

Dolly 64 - 300

600 x 400 mm
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.

600 x 400 mm
De Dolly 64 - 300 is een recht gestapelde
Dolly met een innovatieve unilinkfunctie.
De specificaties voor deze Dolly kunnen
worden aangepast naar uw noden zoals de
keuze uit 3 verschillende soorten wielen en
diverse extras.

Pagina 30 - 31

Pagina 32 - 33

Pally 86 - 250

Pally 86 - 500

Pally Container 86 - 250

800 x 600 mm
De Pally is net zo groot als een halve
europallet en kan met één druk op het
voetpedaal direct worden omgezet in
een verrijdbare Dolly. Het is een efficiënte
oplossing voor het verplaatsen van
producten zonder dat andere handmatige
hanteringsapparatuur nodig is en kan een
laadcapaciteit van maximaal 250 kg aan.

800 x 600 mm
De Pally is net zo groot als een halve
europallet en kan met één druk op het
voetpedaal direct worden omgezet in
een verrijdbare Dolly. Het is een efficiënte
oplossing voor het verplaatsen van
producten zonder dat andere handmatige
hanteringsapparatuur nodig is en kan een
laadcapaciteit van maximaal 500kg aan.

800 x 600 mm
De Pally Container is een inklapbare
bulkcontainer die bevestigd is aan
een Pally en de efficiënte verplaatsing
van bulk of losse goederen mogelijk
maakt zonder dat andere handmatige
hanteringsapparatuur nodig is en wordt
vaak gebruikt als een end-to-end
transportoplossing.

Pagina 34 - 35

Pagina 34 - 35

Pagina 36 - 37

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Dolly's
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Dolly's

Dolly 64 - 210
Productconfiguratie

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.

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

Favoriete kleuren
(minimumhoeveelheden van toepassing)

RAL: 9004
Signaalzwart

Pantone: 654 C RAL: 6018
Blauw
Geelgroen

Pantone: 109 U RAL: 3020
Geel
Verkeersrood

RAL: 7016
Leisteengrijs

RAL: 5015
RAL: 7040
Hemelsblauw Telegrijs - 1

Pantone 021 C
Helderoranje

Belangrijkste voordelen
Digitale en gebosseleerde bedrukking
Digitale positie:
Max. afmeting digitaal:
Gebosseleerde positie:
Max. afmeting gebosseleerd:

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.

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.

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.

Rechts aan de lange kant
50 mm (H) x 125 mm (B)
Korte kant inkeping
49 mm (H) x 98 mm (B)

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Afmetingen (mm)

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.

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.

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

Materiaal

Lengte

594

Deksoort

Open

Breedte

396

Dekmateriaal

Slagvaste polypropyleen

Hoogte

149

Temp.weerstand

-20°C tot +40°C

Stapelhoogte (kruiselings stapelen)

56

Stapelhoogte (recht stapelen)

115,5

Onderstelsoort

4 draaiwielen

Ruimte vanaf de grond

85,5

Bovenplaat

Verzinkt staal

Materiaal wielen

Niet-afgevend thermoplastisch rubber

Diameter wielen

ø75 mm

Accessoires en opties
Pallethoeveelheden

Gewicht en prestatie (kg)

Pallettype

Euro

Gewicht

2,0

Hoeveelheid per pallet

64

Gewicht (dek)

1,0

Hoogte (m)

2,3

Gewicht (onderstel 4x)

1,0

Meer verpakkingsinformatie vindt u in het 'officiële
Dollyhandvat
Het dollyhandvat zorgt voor een betere
controle en ergonomie en voorkomt dat
de gebruiker zich hoeft te bukken.
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Dolly 64- 210

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

www.loadhog.com

Laadvermogen

210

Max. opstapel hoeveelheid

19

standaardverpakkingsdocument'. Advies moet
worden ingewonnen bij eventuele afwijkingen hierop,
wanneer de opdracht wordt geplaatst.

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Dolly 64- 210
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Dolly 64 - 300
Productconfiguratie

De Dolly 64 - 300 is een recht gestapelde Dolly met een innovatieve
unilinkfunctie. De specificaties voor deze Dolly kunnen worden
aangepast naar uw noden zoals de keuze uit 3 verschillende soorten
wielen en diverse extras.

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

Favoriete kleuren
(minimumhoeveelheden van toepassing)

RAL: 9004
Signaalzwart

Pantone: 654 C RAL: 6018
Blauw
Geelgroen

Pantone: 109 U RAL: 3020
Geel
Verkeersrood

RAL: 7016
Leisteengrijs

RAL: 5015
RAL: 7040
Hemelsblauw Telegrijs - 1

Pantone 021 C
Helderoranje

Belangrijkste voordelen
Digitale en gebosseleerde bedrukking
Digitale positie:
Max. afmeting digitaal:
Gebosseleerde positie:
Max. afmeting gebosseleerd:

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

Onderstelholtes recht stapelen
De dolly is ontworpen met holtes om
het onderstel vast te zetten, wanneer
dolly's tot en met 2,3 meter hoog worden
gestapeld.

Compatibel met LH Containers/Pallet Lid
Deze dolly is compatibel met alle
Loadhog ALC's en Collapsible Containers
en kan worden gekoppeld aan de lange
zijde en vervolgens vastgezet met een
Half Euro Pallet Lid.

Rechts aan de lange kant
50 mm (H) x 125 mm (B)
Korte kant inkeping
49 mm (H) x 98 mm (B)

Wiel opties
Drie verschillende types wielmateriaal voor diverse terreinen. Consulteer ons sales team om te ontdekken
welke optie het best aansluit bij uw noden.
PP

TPR

Elastisch rubber

Standaard kleur:

Standaard kleur:

Standaard kleur:

Wit

Grijs

Blauw

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

300 kg dynamisch laadvermogen
Deze dolly kan veilig maximaal 300 kg
vervoeren en is beschikbaar in uw
gekozen kleur (minimumhoeveelheden
van toepassing).

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.

Alternatieve wielmaterialen
Selecteer het materiaal van de wielen wat
aansluit bij het terrein waarop uw goederen
worden getransporteerd.

Afmetingen (mm)

Materiaal

Lengte

600

Deksoort		

Open

Breedte

400

Dekmateriaal

Slagvaste polypropyleen

Hoogte

173,5

Temp.weerstand

-20°C tot +40°C

Stapelhoogte (recht stapelen)

135

Ruimte vanaf de grond

117,5

Onderstelsoort

4 draaiwielen

Bovenplaat		

Verzinkt staal

Diameter wielen

ø100 mm

Accessoires en opties

Pallethoeveelheden

Remmen op de wielen
Er kunnen remmen worden toegevoegd
aan twee gefixeerde wielen wat zorgt
voor meer stabiliteit wanneer de Dolly
gestationeerd staat.
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Dolly 64 - 300

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

www.loadhog.com

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

+33 (3) 68 00 22 43

Gewicht en prestatie (kg)

Pallettype

VK

Gewicht (dek)

1,2

Hoeveelheid per pallet

75

Gewicht (PP wiel 4x)

2,1

Hoogte (m)

2,3

Gewicht (TPR wiel 4x)

2,5

Gewicht (Elastisch rubber wiel 4x)

2,5

Meer verpakkingsinformatie vindt u in het 'officiële

Laadvermogen

300

standaardverpakkingsdocument'. Advies moet

Max. opstapel hoeveelheid

15

worden ingewonnen bij eventuele afwijkingen hierop,
wanneer de opdracht wordt geplaatst.

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Dolly 64 - 300
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Dolly's

Dolly's

Pally 86 - 250 / 500
CASESTUDIES P60

Productconfiguratie

De Pally is net zo groot als een halve europallet en kan met één druk
op het voetpedaal direct worden omgezet in een verrijdbare Dolly.
Het is een efficiënte oplossing voor het verplaatsen van producten
zonder dat andere handmatige hanteringsapparatuur nodig is en is
ideaal voor aanvullen van groente en fruit in de detailhandel.

Belangrijkste voordelen

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

Standaard
voorraadkleuren

Favoriete kleuren
(minimumhoeveelheden van toepassing)

RAL: 7040
Telegrijs - 1

Pantone: 654 C RAL: 6018
Blauw
Geelgroen

Pantone: 109 U RAL: 3020
Geel
Verkeersrood

RAL: 7016
Leisteengrijs

RAL: 5015
RAL: 9004
Hemelsblauw Signaalzwart

Pantone 021 C
Helderoranje

Digitale bedrukking
Bedrukkingspositie 250:		
Max. afmeting 250:		
Bedrukkingspositie 500:		
Max. afmeting 500:		
Stabiel, maar wendbaar
De vergrendelbare palletvoeten zijn
eenvoudig te gebruiken en stabieler dan
onderstelremmen, waardoor de gebruiker
eenvoudig 500 kg goederen kan
verplaatsen en vervolgens opslaan.

Vergroot voertuigbelading met 42%
Wanneer samen met Loadhog Pallet Lid
gebruikt, biedt dit systeem een betere
voetafdruk dan een rolcontainer.

Geen pompwagens of vorkheftrucks
vereist
De Pally maakt de noodzaak voor
pompwagens en vorkheftrucks overbodig
om de goederen van A naar B te brengen,
ongeacht of het in het magazijn, fabriek
of winkel is.

Links aan de lange kant
45 mm (H) x 290 mm (B)
Links aan de korte kant
45 mm (H) x 70 mm (B

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Afmetingen (mm)

Verplaats meerdere ladingen
De accessoire Pally trekhaak stelt de
gebruiker in staat om meerdere Pally's
aan elkaar te koppelen om een vrachttrein
te creëren, wat de hoeveelheid goederen
vergroot dat in een keer kan worden
verplaatst.

Gebruikt als een verkoopeenheid
De Pally kan worden gebruikt als
verkoopeenheid voor producten in de
aanbieding of die snel verkocht worden
in detailhandel.

Werken met automatisch gestuurde
voertuigen
De Pally kan worden gebruikt samen
met automatisch gestuurde voertuigen
om uw onderneming toekomstbestendig
te maken.

Materiaal

Lengte

800

Dek Pally		

Slagvaste polypropyleen

Breedte

600

Dragers		

Glasgevuld polypropyleen

Hoogte

196

Afdekplaat		

Glasgevuld polypropyleen

Opstapelhoogte

+196

Temp.weerstand

-200°C tot +40°C

Ruimte vanaf de grond (250 kg)

36

Ruimte vanaf de grond (500 kg)

28

Accessoires en opties
Pallethoeveelheden

Pallyhandvat
Voor ergonomische verplaatsing van
pally-eenheden Gewicht (kg): 1,52
Afmetingen (cm): 100 x 32 x 15
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Pally 86 - 250 / 500

Trekhaak
Voor de verplaatsing van meerdere Pally's
Gewicht (kg): 1,12
Afmetingen (cm): 31 x 31,5 x 10,5

www.loadhog.com

Gewicht en prestatie (kg)

Pallettype

EURO

Laadvermogen

Versie 250 of 500

Hoeveelheid per pallet

20

Gewicht (250 laadvermogen pally)

12

Hoogte

1,75 m

Gewicht (500 laadvermogen pally)

15

Materiaal wielen

Solide nylon

Meer verpakkingsinformatie vindt u in het 'officiële

Diameter wielen (vast)

ø100 mm

standaardverpakkingsdocument'. Advies moet

Diameter wielen (draai)

ø80 mm

worden ingewonnen bij eventuele afwijkingen hierop,
wanneer de opdracht wordt geplaatst.

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Pally 86 - 250 / 500

35

Dolly's

Dolly's

Pally Container 86 - 250
Productconfiguratie

De Pally Container is een inklapbare bulkcontainer die bevestigd is
aan een Pally en de efficiënte verplaatsing van bulk of losse goederen
zonder dat andere handmatige hanteringsapparatuur nodig is en wordt
vaak gebruikt als een end-to-end transportoplossing.

Belangrijkste voordelen

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

Standaard
voorraadkleuren

Favoriete kleuren
(minimumhoeveelheden van toepassing)

RAL: 7040
Telegrijs - 1

Pantone: 654 C RAL: 6018
Blauw
Geelgroen

Alternatieve kleuren alleen beschikbaar voor het dek van de Pally, niet voor de container zelf

Pantone: 109 U RAL: 3020
Geel
Verkeersrood

RAL: 7016
Leisteengrijs

Pantone 021 C
Helderoranje

RAL: 5015
RAL: 9004
Hemelsblauw Signaalzwart

Digitale bedrukking
Bedrukkingspositie:		
Max. afmeting:		

Stabiel, maar wendbaar
De vergrendelbare palletvoeten zijn
eenvoudig te gebruiken en stabieler dan
onderstelremmen, waardoor de gebruiker
eenvoudig 250 kg aan goederen kan
verplaatsen en vervolgens opslaan.

Integreert met Pallet Lid en Collapsible
Container
Het meest veelzijdige systeem voor
herbruikbare transportverpakkingen
op de markt.

Links aan de lange kant
45 mm (H) x 290 mm (B)

50% ruimte besparing met gestapelde
lege containers
De Pally Container kan worden ingeklapt
en gestapeld om voertuigbelading te
vergroten met een stapelratio van 2:1.

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Afmetingen (mm)

End-to-end transportoplossing
De Pally Container wordt gebruikt in de
detailhandel van magazijn tot winkel
en biedt een professioneel en efficiënt
systeem die omslag van goederen
elimineert.

Eenvoudig picken
Twee pickingdeuren bieden eenvoudige
toegang tot goederen voor picken en
vullen van schappen.

Transporteer grote losse goederen
De Pally Container is perfect voor
het verplaatsen en opslag van losse
bulkgoederen en wordt consequent
gebruikt door vele producenten om
onderdelen tussen productielijnen
te verplaatsen.

Volume

Afmetingen buiten l x b x h

800 x 600 x 910

Bruikbare hoogte

705 mm

Afmetingen buiten l x b x h

800 x 600 x 470

Capaciteit		

280 liter

Afmetingen binnen l x b x h

740 x 540 x 705

Open stapelhoogte

+ 870

Ingeklapte stapelhoogte

+ 430

Ruimte vanaf de grond

36

Materiaal
Pally en container

Slagvaste polypropyleen

Dragers		

Glasgevuld polypropyleen

Afdekplaat		

Glasgevuld polypropyleen

Temp.weerstand

-20°C tot +40°C

Accessoires en opties
Pallethoeveelheden
Pallettype

EURO

Hoeveelheid per pallet

8

Hoogte

2,03 m

Meer verpakkingsinformatie vindt u in het 'officiële
standaardverpakkingsdocument'. Advies moet
Pallyhandvat
Voor ergonomische verplaatsing van
pally-eenheden Gewicht (kg): 1,52
Afmetingen (cm): 100 x 32 x 15

36

Pally Container 86 - 250

worden ingewonnen bij eventuele afwijkingen hierop,

Trekhaak
Voor de verplaatsing van meerdere Pally's
Gewicht (kg): 1,12
Afmetingen (cm): 31 x 31,5 x 10,5

www.loadhog.com

Gewicht en prestatie (kg)
Laadvermogen

250

Gewicht

29,7

Materiaal wielen

Solide nylon

Diameter wielen (vast)

100 mm

Diameter wielen (draai)

80 mm

wanneer de opdracht wordt geplaatst

+33 (3) 68 00 22 43

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Pally Container 86 - 250
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Onze UN-gecertificeerde containers zijn getest onder de zwaarste
omstandigheden door een extern laboratorium en zijn goedgekeurd
voor het transport van gevaarlijke solide en vloeibare materialen in
verpakkingsgroepen I, II en III.

UN-gecertificeerd

UN-gecertificeerde verpakkingen

Aanbod UN-gecertificeerde verpakkingen
UN-gecertificeerde
ALC 64 - 250

UN-gecertificeerde
ALC 64 - 310

UN-gecertificeerde
ALC 64 - 365

600 x 400 mm
4H2/X30/S/19/F/FEA04807A16/ETMD
4H2V/X18/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

600 x 400 mm
4H2/Y30/S/19/F/FEA04807A16/ETMD
4H2V/X19/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

600 x 400 mm
4H2/X45/S/19/F/FEA04807A16/ETMD
4H2V/X25/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

Pagina 40 - 41

Pagina 40 - 41

Pagina 40 - 41

UN-gecertificeerde
ALC 64 - 400

UN-gecertificeerde
ALC 43 - 264

UN-gecertificeerde
ALC 43 - 306

600 x 400 mm
4H2/Y30/S/19/F/FEA04807A16/ETMD
4H2V/X19/S/19/F/FEA04807A16/ETMD

400 x 300 mm
4H2V/X15/S/20/F/FEA34750A19/ETMD
4H2/Y37/S/20/F/FEA34750A19/ETMD

400 x 300 mm
4H2V/X15/S/20/F/FEA34750A19/ETMD
4H2/Y37/S/20/F/FEA34750A19/ETMD

Pagina 40 - 41

Page 40 - 41

Page 40 - 41

UN-gecertificeerde
Half Pallet Container

1000 x 575 mm
4H2/X120/S/20/F/FEA25837A17/ETMD
4H2V/X68/S/20/F/FEA25837A17/ETMD
Pagina 42 - 43

38

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

UN-gecertificeerd
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UN-gecertificeerd

UN-gecertificeerd

UN-gecertificeerd ALC
Productconfiguratie

CASESTUDIES P56

Overeenkomstig de UN-normen en goedgekeurd voor het transport van
gevaarlijke materialen binnen verpakkingsgroepen I, II en III worden
onze UN-gecertificeerde Attached Lid Containers gebruikt door
afvalmanagement- en verwerkingsbedrijven met een geïntegreerde band
om gevaarlijke goederen binnenin vast te zetten.

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

Standaard
voorraadkleuren

Favoriete kleuren
(minimumhoeveelheden van toepassing)

Pantone 021 C
Helderoranje

Pantone: 654 C RAL: 6018
Blauw
Geelgroen

Belangrijkste voordelen

Vergroot voertuigbelading met 10%
De UN-gecertificeerde container neemt
ons innovatieve ALC Lid-ontwerp
over met 100% geometrie en kan
10% besparen bij opslag of transport
van lege containers.

Gecertificeerd voor solide en
vloeibare stoffen
Elke UN-gecertificeerde container kan
worden gebruikt om vloeibare stoffen te
transporteren dankzij de UN-gecertificeerde
zak die erin kan worden geplaatst.

Geïntegreerde banden
Geïntegreerde banden die permanent
bevestigd zijn aan de container, maken
eenvoudige inperking en beveiliging
volgens UN-normen voor gevaarlijke
materialen mogelijk.

Gecertificeerd volgens uw behoeften
Indien u specifieke behoeften heeft,
kunnen wij een oplossing voor u volgens
UN-normen ontwikkelen.

Compatibel met Pally & Lid-systeem
De UN-gecertificeerde serie gaat samen
met de Loadhog Pally & Lid voor ultieme
veiligheid en verplaatsing van gevaarlijke
materialen.

Meerdere voetprinten en groottes
beschikbaar
Met een keuze aan verschillende
voetprinten en groottes zal u zeker een
container vinden die bij uw noden past.
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UN-gecertificeerde ALC

ALC veiligheidszegels
Veiligheidszegels zijn beschikbaar voor
verschillende veiligheidseisen.

www.loadhog.com

Goedgekeurde binnenzak
Minimaal 90 micron, met veiligheidszegel.

+33 (3) 68 00 22 43

RAL: 7016
Leisteengrijs

RAL: 7040
Telegrijs - 1

RAL: 5015
RAL: 9004
Hemelsblauw Signaalzwart

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Voetafdruk Container (mm)

Accessoires en opties

ALC etikethouders
Identificatiemethodes, zoals streepjescodes
en RFID-labels, kunnen worden geleverd
om uw goederen te volgen.

Pantone: 109 U RAL: 3020
Geel
Verkeersrood

600 x 400

400 x 300

Hoogte containers (mm)

250

310

365

400

264

306

Materiaal

Slagvaste
polypropyleen

Slagvaste
polypropyleen

Slagvaste
polypropyleen

Slagvaste
polypropyleen

Slagvaste
polypropyleen

Slagvaste
polypropyleen

Bovenkant buiten (mm) lengte x breedte

600 x 400

600 x 400

600 x 400

600 x 400

400 x 300

400 x 300

Basis buiten (mm) lengte x breedte

539 x 361

532 x 356

526 x 350

526 x 350

350 x 257

350 x 257

Bovenkant binnen (mm) lengte x breedte

547 x 370

547 x 371

547 x 371

547 x 371

363 x 270

363 x 270

Basis binnen (mm) lengte x breedte

530 x 355

527 x 351

521 x 346

506 x 345

345 x 252

345 x 252

Nesthoogte (mm)

108

108

108

108

108

108

Bruikbare hoogte (mm)

215

275

330

365

245

287

Capaciteit (liter)

40

52

63

69

22

25

Gewicht (kg)

2,5

2,7

3,0

3,2

1,77

1,92

Gecertificeerd MAX. laadvermogen (kg)

30

30

45

30

37

37

Pallettype

VK

VK

VK

VK

VK

VK

Hoeveelheid op pallet

90

85

85

80

162

153

Pallethoogte (m)

2,25

2,18

2,24

2,20

2,20

2,20

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

UN-gecertificeerde ALC
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UN-gecertificeerd

UN-gecertificeerd

UN-gecertificeerd - Hogbox
Productconfiguratie

CASESTUDIES P56

Overeenkomstig de UN-normen en goedgekeurd voor het transport van
gevaarlijke materialen binnen verpakkingsgroepen I, II en III worden
onze UN-gecertificeerde Hogbox gebruikt om grotere gevaarlijke
goederen gecertificeerd vast te zetten tot en met 120 kg.

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

Standaard
voorraadkleuren

Favoriete kleuren
(minimumhoeveelheden van toepassing)

Pantone 021 C
Helderoranje

Pantone: 654 C RAL: 6018
Blauw
Geelgroen

Belangrijkste voordelen

Gecertificeerd voor solide en
vloeibare stoffen
Elke UN-gecertificeerde container kan
worden gebruikt om vloeibare stoffen te
transporteren dankzij de UN-gecertificeerde
zak die erin kan worden geplaatst.

Gecertificeerd om 120 kg solide goederen
en 68 kg van vloeistoffen te bevatten
De UN Hogbox is de grootste container
in de serie met versterkte metalen staven;
dit maakt een belasting van 120 kg aan
materiaal in groep I mogelijk.

Geïntegreerde banden
Geïntegreerde banden die permanent
bevestigd zijn aan de container, maken
eenvoudige inperking en beveiliging
volgens UN-normen voor gevaarlijke
materialen mogelijk.

Pantone: 109 U RAL: 3020
Geel
Verkeersrood

RAL: 7016
Leisteengrijs

RAL: 5015
RAL: 9004
Hemelsblauw Signaalzwart

RAL: 7040
Telegrijs - 1

Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Afmetingen (mm)

Compatibel met de Loadhog Pallet Lid
Voor de ultieme beveiliging en
verplaatsing van gevaarlijke materiaal.

Geen pallet nodig
Ingebouwde palletvoet en stalen
staven bieden compatibiliteit met
materiaalverwerkende apparatuur en
vorkheftrucks en de HPC-tilmachine kan
worden geleverd voor efficiënte stapeling
en individuele hantering van eenheden.

Gecertificeerd volgens uw behoeften
Indien u specifieke behoeften heeft,
kunnen wij een oplossing voor u volgens
UN-normen ontwikkelen.

Volume

Lengte buiten

1000

Bruikbare hoogte

400 mm

Breedte buiten

575

Capaciteit		

190 liter

Hoogte buiten

540

Lengte binnen

900

Breedte binnen

500		

Hoogte binnen

400

Incrementele nesthoogte

110

Materiaal
Materiaal		

Slagvaste polypropyleen copolymeren

Temp.weerstand

-20°C tot +40°C

Accessoires en opties
Pallethoeveelheden

Gewicht en prestatie (kg)

Pallettype

VK

Eenheidsgewicht

12

Hoeveelheid per pallet

24

Laadvermogen

120

Hoogte

2,02 m

Maximaal stapellaadvermogen

450

Meer verpakkingsinformatie vindt u in het 'officiële
HPC-tilmachine
Snel en intuïtief tillen. Capaciteit (kg): 275
Afmetingen (cm): 1100 x 900 x 620
Gewicht (kg): 45,5
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UN-gecertificeerde HPC

ALC veiligheidszegels
Veiligheidszegels zijn beschikbaar voor
verschillende veiligheidseisen.

www.loadhog.com

Goedgekeurde binnenzak
Minimaal 90 micron, met veiligheidszegel.

+33 (3) 68 00 22 43

standaardverpakkingsdocument'. Advies moet
worden ingewonnen bij eventuele afwijkingen hierop,
wanneer de opdracht wordt geplaatst

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

UN-gecertificeerde HPC
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Het Loadhog Smartpad-systeem bestaat uit een uniek, golvend,
spuitgegoten solide profiel dat zorgt voor een stabiele verpakking
en transport van glazen flessen.

44

Profielen

Smartpad

Aanbod Loadhog profielen
Profielen

Smartpad - VK
1200 mm x 1000 profiel, gebruikt door
glasfabrikanten en vullers in het VK voor
verschillende soorten flessen.

Smartpad - EU
1200 mm x 1000 profiel, gebruikt door
glasfabrikanten en vullers in Europa voor
verschillende soorten flessen.

Pagina 46 - 47

Pagina 46 - 47

Smartpad - Australië
1418 mm x 1088 profiel, gebruikt door
glasfabrikanten en vullers in Australië
voor verschillende soorten flessen.

Smartpad - Australische wijn
1418 mm x 1088 profiel, gebruikt door
glasfabrikanten en vullers in Australië
voor alleen wijnflessen.

Smartpad - VS
1422 mm x 1118 mm x 3,5mm profiel,
gebruikt door glasfabrikanten en vullers in
de VS voor verschillende soorten flessen.

Pagina 48 - 49

Pagina 48 - 49

Pagina 48 - 49

+33 (3) 68 00 22 43

www.loadhog.com

Laagvulling
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Profielen

Profielen

Smartpad - VK/EU Smartpad
CASESTUDIES P54

Het Loadhog Smartpad-systeem bestaat uit een uniek, golvend, spuitgegoten
solide profiel dat zorgt voor een stabiele verpakking en transport van
glazen flessen.

Belangrijkste voordelen

Specificatieblad EU en VK
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Verhoogde stabiliteit
Bewezen aanzienlijke vergroting
palletstabiliteit en daardoor minder
ingestorte glazen pallets en aantal uit
de lijn gevallen flessen.

Dunnere beschermfolie
Het Smartpad-systeem is stabieler
waardoor er dunnere beschermfolie
kan worden gebruikt wat kosten
verder bespaard.

Maximalisatie verpakkingsdichtheid
Hiermee kan het aantal flessen op elke
laag worden gemaximaliseerd, inclusief
de flessen op de hoek.

Vermindering schade aan beschermfolie
De afgeronde randen van de Smartpad
maken het mogelijk dat beschermfolie
eromheen gewikkeld kan worden.

Verbetering van transportefficiëntie
Vermindering van CO2-uitstoot in
de supply chain en gezondheids- en
veiligheidsproblemen door incidenten met
gevallen flessen.

Innovatieve golvende rand
Dankzij de golvende rand worden
de flessen naar het midden van de
pad bewogen bij trillingen tijdens
het transport.

Wassen en inzamelen

Een eersteklas wasstraat die meer dan
1 miljoen smartpads kan verwerken
en een vloot Loadhog-vervoerders die
het inzamelen van uw herbruikbare
verpakking ondersteunen.
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Container

VK

EU

Product mm

1200 x1000

1200 x1000

ID-code

SP1210

SP1210UV

Kleur

Grijs

Grijs

Materiaal

Spuitgegoten copolymeer polypropyleen
Een thermoplastic.

Spuitgegoten copolymeer polypropyleen
Een thermoplastic.

Lengte mm

1200 +2 / -0

1200 +2 / -0

Breedte mm

1000 +2 / -0

1000 +2 / -0

Dikte mm

2,6 (genest 7 mm randprofiel)

2,6 (genest 7 mm randprofiel)

Gewicht kg

2,6 +/- 0,05 (2,3 Kg/m2)

2,8 +/- 0,05 (2,3 Kg/m2)

Gebruikstemp.°C

0°C - 50°C

0°C - 50°C

Geleiding

1013 Ohm-cm

1013 Ohm-cm

UV-prestatie

70 duizend Langley

70 duizend Langley

Chemische weerstand

Zuren, alkaliën, alcohol, vetten, oliën en ketonen.

Zuren, alkaliën, alcohol, vetten, oliën en ketonen.

Normen

95/2001/EEG: Algemene productveiligheid

2001/95/EEG: Algemene productveiligheid

Conformiteit

10/2011/EEG: Richtlijn; plastic in contact met
voedsel 1935/2004/EEG: Richtlijn; plastic in
contact met voedsel

10/2011/EEG: Richtlijn; plastic in contact met
voedsel 1935/2004/EEG: Richtlijn; plastic in
contact met voedsel

Specificaties

Standaard

Standaard

Hoeveelheid per pallet

350

350

Hoeveelheid per lading

9100

9100

Palletgewicht kg

995

995

Pallethoogte mm

1025

1025

Pallettype

1200 x 1000 4-zijdig

1200 x 1000 4-zijdig

Verpakking

Krimpfolie voor zware belasting met
afdichtingsbasisplaat, basisplaat bevestigd
aan pallet optioneel.

Krimpfolie voor zware belasting met
afdichtingsbasisplaat, basisplaat bevestigd
aan pallet optioneel.

+33 (3) 68 00 22 43
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Smartpad - Rest van de wereld
CASESTUDIES P54

De Loadhog Smartpad is een unieke, golvende, spuitgegoten solide profiel
die zorgt voor stabiele verpakking en transport van glazen flessen.

Specificatieblad rest van de wereld
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties.

Belangrijkste voordelen

Verhoogde stabiliteit
Bewezen aanzienlijk grotere
palletstabiliteit en daardoor minder
ingestorte glazen pallet en aantal flessen
die van de lijn vallen.

Dunnere beschermfolie
Het Smartpad-systeem is stabieler
waardoor er dunnere beschermfolie
kan worden gebruikt wat kosten
verder bespaard.

Maximalisatie verpakkingsdichtheid
Hiermee kan het aantal flessen op elke
laag worden gemaximaliseerd, inclusief
de flessen op de hoek.

Vermindering schade aan beschermfolie
De afgeronde randen van de Smartpad
maken het mogelijk dat beschermfolie
eromheen gewikkeld kan worden.

Verbetering van transportefficiëntie
Vermindering van CO2-uitstoot in
de supply chain en gezondheids- en
veiligheidsproblemen door incidenten met
gevallen flessen.

Innovatieve golvende rand
Dankzij de golvende rand worden
de flessen naar het midden van de
pad bewogen bij trillingen tijdens
het transport.

Wassen en inzamelen

Een eersteklas wasstraat die meer dan
1 miljoen smartpads kan verwerken
en een vloot Loadhog-vervoerders die
het inzamelen van uw herbruikbare
verpakking ondersteunen.
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Container

Australië

Australische wijn

VS

Product mm

1418 x 1088

1418 x 1088

1422 x 1118 x 3,5mm

ID-code

SP1410UV

SP1410UV wijn

SP142211835

Kleur

Zwart

Zwart of grijs

Lichtblauw

Materiaal

Spuitgegoten copolymeer
polypropyleen
100% gerecyclede grondstoffen.
0,3% UV-stabilisator

Spuitgegoten copolymeer
polypropyleen
Toegevoegde versteviger 100%
gerecyclede grondstoffen. 0,3%
UV-stabilisator

Spuitgegoten copolymeer
polypropyleen 100%
gerecyclede grondstoffen 0,3%
UV-stabilisator

Lengte mm

1418 +5 / -0

1418 +5 / -0

1422 +2 / -2

Breedte mm

1088 +5 / -0

1088 +5 / -0

1118 +2 / -2

Dikte mm

3 mm (genest 7,5 mm
randprofiel)

5,0 mm - 3,5 mm (9,0 mm
randprofiel)

3,5 mm - 5,0 mm (genest 8,8 mm
randprofiel)

Gewicht kg

4,1

6,1 +/- 0,2

6,2 +/- 0,2

Gebruikstemp.°C

0°C - 60°C

0°C - 60°C

0°C - 60°C

Geleiding

1013 Ohm-cm

1013 Ohm-cm

1013 Ohm-cm

UV-prestatie

70 duizend Langley

70 duizend Langley

70 duizend Langley

Chemische weerstand

Zuren, alkaliën, alcohol, vetten,
oliën en ketonen.

Zuren, alkaliën, alcohol, vetten,
oliën en ketonen.

Zuren, alkaliën, alcohol, vetten,
oliën en ketonen.

Normen

10/2011/EEG: Plastic in contact
met voedsel

10/2011/EEG: Plastic in contact
met voedsel

10/2011/EEG: Plastic in contact
met voedsel

Conformiteit

1935/2004/EEG: Plastic in
contact met voedsel
93/9/EEG: Plastic in contact
met voedsel
95/3/EEG: Plastic in contact
met voedsel

1935/2004/EEG: Plastic in
contact met voedsel
93/9/EEG: Plastic in contact
met voedsel
95/3/EEG: Plastic in contact
met voedsel

1935/2004/EEG: Plastic in contact
met voedsel
93/9/EEG: Plastic in contact
met voedsel
95/3/EEG: Plastic in contact
met voedsel

Specificaties

Standaard

Standaard

Standaard

Hoeveelheid per pallet

185

210

190

Hoeveelheid per lading

4440

3360

Palletgewicht kg

788

1270

1200

Pallethoogte mm

438

1050

1150

Pallettype

1420 x 1090 2-zijdig

1420 x 1090 2-zijdig

4-zijdig 1422 x 1118 x 200

Verpakking

Krimpfolie voor zware belasting
met afdichtingsbasisplaat,
basisplaat bevestigd aan
pallet optioneel. Toegevoegde
hoekbescherming voor
containerleveringen.

Krimpfolie voor zware belasting
met afdichtingsbasisplaat,
basisplaat bevestigd aan
pallet optioneel. Toegevoegde
hoekbescherming voor
containerleveringen.

Krimpfolie voor zware belasting
met afdichtingsbasisplaat,
basisplaat bevestigd aan pallet
optioneel.

+33 (3) 68 00 22 43
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Veiligheidszegels

Loadloc Container zegels
Loadloc creëerde een beveiligingszegel voor uw Loadhog ALC's wat zorgt
voor meer veiligheid en traceerbaarheid van de lading. Duw simpelweg de
zegel in de holte om uw container te beveiligen.
Gemiddelde breekspanning (kg): 7
Minimale bestelhoeveelheid: 5000
Verwijdering: Handmatig

Standaardverpakking:
500 per zak
10 zakken per doos
50 dozen per pallet

Aantrek veiligheidszegel

HPC-tilmachine
Een niet aflatende lift voor het opstapelen en liften van individuele Half
Pallet Containers.
Productcode: L120054
Afmetingen H x B x D (mm): 1100 x 620 x 900
Gewicht: 43 kg
Maximale gebruikslaadvermogen: 275 kg

Pallyhandvat

Aantrek zegels voor uw Loadhog Lids of HPC's zorgen voor meer veiligheid
en traceerbaarheid van de lading. Trek simpelweg het einde door de
voorziene holte en trek de zegel aan.

De Pally Handle wordt gebruikt om de manoeuvreerbaarheid van Pally's en
Pally Containers te maximaliseren.

Gemiddelde breekspanning (kg): 23
Minimale bestelhoeveelheid: 1000
Verwijdering: Handmatig

Productcode: L120031
Afmetingen H x B x D (mm): 1008 x 320 x 900
Gewicht: 1,52 kg

Standaardverpakking:
500 stuks per doos
96 dozen per pallet

UN-zakverzegeling

Telescopisch Dolly Handvat

Gebruik strakke veiligheidszegels die de potentieel gevaarlijke inhoud in de
UN zakken in de UN containers beveiligen.

Het Dolly Handvat kan in elkaar worden schoven om plaats te besparen
wanneer deze gestockeerd of getransporteerd wordt met lege containers.
Hierdoor kan de gebruiker het handvat, wanneer in elkaar geschoven, in
een standaard ALC 600 x 400 plaatsen.
Productcode: L120651
610 mm verkorte lengte
840 mm uitgestrekte lengte

Gemiddelde breekspanning (kg): 21
Minimale bestelhoeveelheid: 5000
Verwijdering: Hulpmidde

Volgen & Labelen

Accesoires

Loadhog Accesoires

Gebruiksapparatuur

Accesoires

Een breed aanbod van accessoires, speciaal ontworpen om de
toepassing van onze herbruikbare verpakkingsproducten sneller,
eenvoudiger en veiliger te gebruiken maken.

Standaardverpakking:
1000 per zak
5 zakken per doos
12 dozen per pallet

ALC etikethouders

Pally trekhaak 250/500 kg

Een labelhouder zorgt ervoor dat labels op hun plek blijven op Loadhog's
ALC's. Hierdoor kunnen goederen doorheen de hele supply chain gevolgd
en geïdentificeerd worden.
		
Afmetingen H x B (mm):
Helios 64		
100 x 103
Apollo 64		
100 x 83
Apollo 43		
105 x 69 bovenkant, 62 onderkant

De trekhaak kan meerdere Pally's aan elkaar linken en een trein creëren om
zo de hoeveelheid goederen te verhogen die in een keer worden verplaatst.

Etikethouder Collapsible

UN-zak

Een labelhouder zorgt ervoor dat labels op hun plek blijven op de
Loadhog's Collapsible Containers. Hierdoor kunnen goederen doorheen de
hele supply chain gevolgd en geïdentificeerd worden.

Volgens de VN certificeringsvereisten moet elke UN-gecertificeerde
container worden gebruikt in combinatie met een zak (minimaal 90 micron)
en een veiligheidszegel.

Productcode: L120033 (250 kg) | L120034 (500 kg)
Afmetingen H x B x D (mm): 310 x 315 x 105 (250 kg) | 310 x 315 x 105 (500 kg)
Gewicht: (kg) 1,12 (250 kg) | 1,12 (500 kg)

Productcode: L120292
Afmetingen H x B (mm): 220 x 124

Productcode: L120092

RFID-tracking en -etiketten
We kunnen systemen aanbieden die het mogelijk maken uw goederen
doorheen uw supply chain te volgen. We kunnen chips coderen in de
producten om de informatie te specifiëren die u nodig heeft.
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Casus

Casestudy Pallet Lid
SKY | UNIPART LOGISTICS

Wanneer we zochten naar een alternatief
voor wikkelfolie is het eerlijk om te
zeggen dat er niet veel opties op de
markt waren. We ontdekte de Loadhog
Pallet Lid via het internet en we waren
zeer onder de indruk van dit product. Sky
is zeer gelukkig met deze oplossing en ze
hebben de voordelen gezien die Loadhog
aan de business kan bieden. Ik raad de
Pally Lid enorm aan alsook de service die
Loadhog aanbiedt voor bedrijven die ook
op zoek zijn naar een oplossing als deze.

Sky | Unipart Logistics - ervaren voordelen
Eliminatie van wikkelfolie
Sky gaf Unipart Logistics de opdracht om alle
eenmalig te gebruiken verpakkingen te elimineren
in hun supply chain. De Loadhog Pallet Lid zorgde
voor een vermindering van 10.2 ton aan wikkelfolie
wat gelijkstaat aan 2.00.000 meter aan eenmalig te
gebruiken plastiek.

RESULTAAT

79.200
pallets wikkelfolie
geëlimineerd

Minder arbeidsintensief
Gemiddeld duurt het 20 seconden om een pallet
te beveiligen met de Lid wat resulteert in een
vermindering van 69% in arbeidstijd.

Tracking
De toevoeging van etiketten zorgen ervoor dat
Unipart Logistics zijn goederen kan volgen
doorheen de hele supply chain en identificeert
de inhoud van de pallet door de streepjescode te
scannen op de deksel.
Ontwerp & aanvullende diensten
Om een eenvoudige integratie te verzekeren van
de Pallet Lid werden extra services aangeboden
zoals een op maat gemaakt design, branding
en product training. Er werd ook een % van
gerecycleerd materiaal opgenomen bij de
productie van de Pallet Lid.

Rosamund Jacobs,
Sky Account Support Manager, Unipart Logistics

Ontwerp en aanvullende diensten

De Loadhog Pallet Lid
De meest veilige, veelzijdige en kostenefficiënte
methode om een lading op een pallet te bevestigen,
geen banden of wikkelfolie nodig.

LOADHOG PRODUCTOPLOSSING

Pallet Lid

Eliminatie van plastic folie
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Casestudy Smartpad
SHEPHERD NEAME

Smartpads werken echt heel goed voor ons.
Sommige van onze flessen zijn gemaakt in
Noord-Ierland en ondanks de afstand die ze
moeten afleggen, komen ze altijd in perfecte
staat bij ons aan. Er vallen geen flessen
wanneer palletten worden gelost waardoor
onze schoonmaaktijd korter wordt, wat onze
efficiëntie weer ten goede komt.

Shepherd Neame - ervaren voordelen
Geen gebroken flessen
100% van de aangekochte flessen worden tijdens
het hele proces gebotteld en veilig vervoerd.

RESULTAAT

0%

Gevallen flessen tijdens
het proces

Verbeterde palletstabiliteit
Sinds de introductie van het Smartpad-systeem
zijn er geen pallets meer omgevallen, waardoor
afval en ongevallen op elke locatie zijn verminderd.

Stuart Pearson,
Supply Chain Manager, Shepherd Neame

Verbeterd transportgebruik
Het Smartpad-systeem heeft de langeafstandstest
doorstaan omdat sommige van onze pallets meer
dan 800 km over land en water worden vervoerd.
Verbeterde hygiëne
Het Smartpad-systeem is waterbestendig en
wordt na elk gebruik in de Loadhog-wasmachine
gereinigd, waardoor het hygiënischer is dan
eender welke kartonnen oplossing.

Grotere palletstabiliteit

De Loadhog Smartpad
De Loadhog Smartpad is een unieke, golvende,
spuitgegoten solide profiel dat zorgt voor een stabiele
verpakking en transport van glazen flessen.

LOADHOG PRODUCTOPLOSSING

Smartpad

Nul gebroken flessen
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Casestudy UN-gecertificeerde container
AIRBAG DISPOSAL

Na een bezoek aan Loadhog waren we
enthousiast om hun producten te gaan
gebruiken. De UN Containers worden in
ons bedrijf dagelijks gebruikt; zowel in de
werkplaats als onderweg. De prijzen waren
eerlijk en betaalbaar en we kijken ernaar uit
om in de toekomst met Loadhog samen te
werken met de nieuwe toevoegingen aan het
UN gecertificeerde productassortiment.

Airbag Disposal - ervaren voordelen
Kostenbesparing
De UN Containers van Loadhog zijn 33% lichter
dan de eerder gebruikte metalen containers. Niet
alleen is het goedkoper om onze goederen te
verpakken per palletvoetafdruk maar zijn ook de
brandstofkosten minder door het lagere gewicht.

RESULTAAT

68%

inkoopbesparing

Eenvoudig in gebruik
Deze herbruikbare kunststof containers zijn
duurzaam, hebben minder onderhoud nodig en zijn
gemakkelijk op te tillen en te vervoeren. Bovendien
kunnen ze worden gestapeld zonder gebruik te
maken van een vorkheftruck.

Josh Askwith, directeur en manager Operations,
Airbag Disposal VK

Professionele uitstraling
Deze verpakkingsoplossing ziet er professioneel uit
wanneer ze worden gebruikt voor een inzameling
bij klanten. Ze zien er ook geweldig uit op onze
winkelvloer als we klanten in de winkel hebben,
zelfs wanneer ze dankzij de in elkaar grijpende
deksels eenvoudig kunnen worden opgeborgen.
Verbeterde veiligheid
We kunnen onze eigen veiligheidsmarkeringen
aanbrengen op de UN gecertificeerde containers,
wat een van onze standaardprocedures is voor het
verzamelen van airbagafval. De bevestigde band
zorgt ook voor extra veiligheid van de gevaarlijke
materialen binnenin.

Gemakkelijker te gebruiken

UN-gecertificeerde container
Onze UN-gecertificeerde containers zijn getest
onder de zwaarste omstandigheden door een
extern laboratorium en zijn goedgekeurd voor het
transport van gevaarlijke vaste en vloeibare materialen
in verpakkingsgroepen I, II en III.

LOADHOG PRODUCTOPLOSSING

UN-gecertificeerde container

Verbeterde veiligheid
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Casestudy Attached Lid Container
PETS AT HOME

We hebben significante verbeteringen
gezien binnen onze supply chain sinds we
de ALC’s van Loadhog gebruiken. Deze
nieuwe verpakkingsoplossing brengt een
besparing in tijd met zich mee zowel in het
distributiecentrum als in de winkels doordat
producten in een enkele keer worden
verwerkt. Zo kunnen onze werknemers meer
tijd met onze klanten spenderen. Daar komt
ook nog de mooie presentatie bij van de
container wat zorgt voor een betere ervaring
voor onze klanten in de winkel.

Pets At Home - ervaren voordelen

RESULTAAT

£ 450 duizend

per jaar bespaard
op winkelniveau

Directeur Logistics and Distribution
Pets At Home

Tijdsbesparing
Voorgesorteerde ALC’s kunnen van de voertuigen
recht naar de verschillende winkellocaties worden
genomen wat zorgt voor een snelle bevoorrading.
Dit zorgt voor 35 minuten minder werktijd per
levering, per winkel, wat betekent dat werknemers
meer tijd kunnen spenderen in de winkel.

Verbetering van manuele handelingen
Het personeel in de winkel hoeft zich niet langer
te bukken of zich te overstrekken om items te
bereiken die zwaar kunnen zijn: de ALC's zijn
ideaal voor handmatige bediening en maken het
losproces in winkels veel veiliger.

Efficiënter
De ALC’s zorgen ervoor dat de goederen
van het magazijn rechtstreeks naar de winkel
kunnen worden gevoerd waardoor geen dubbele
verwerking nodig is. Doordat de deksels, wanneer
open, recht naar beneden vallen nemen ze minder
plek in wanneer gestockeerd.

Professionele presentatie
De ervaring van de klant in de winkel is van
groot belang bij Pets At Home. De nieuwe
verpakkingsoplossing is schoon, professioneel
en presentabel met de merknaam van het bedrijf,
wat ook bijdraagt aan de esthetiek van de supply
chain.

Tijdbesparing

De Loadhog Attached Lid Container
De Helios is de originele Loadhog ALC met een
innovatief geometrisch dekselontwerp dat de kans
op schade verkleint verkleint, meer logistieke meer
logistieke winst en grotere voertuigbelading mogelijk
maakt.

LOADHOG PRODUCTOPLOSSING

Attached Lid Container

Professionele presentatie
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Casus

Casestudy Pally & Lid met ALC
MEDI-MARKET

Het Loadhog-systeem biedt belangrijke
voordelen voor onze werkefficiëntie en
activiteiten in elke fase van het logistieke
proces: in het distributiecentrum, tijdens
het transport en in de winkel. Dankzij de
mobiliteit van de Pally en het gekleurde
dekselsorteersysteem, hebben we de tijd
in de winkel die nodig is voor het bijvullen
van de rekken met wel 30% verminderd,
waardoor onze medewerkers meer tijd voor
onze klanten hebben.

Medi-Market - ervaren voordelen
Continuïteit / Workflow
Er is continuïteit gedurende het hele logistieke
proces, het product is gemakkelijk te gebruiken en
biedt voordelen in elke fase van het proces.

RESULTAAT

30%

Verhoogde voertuigbelading
6 Pally's passen in een kleine bestelbus
ten opzichte van de originele aanpak van 5
rolcontainers.

minder tijd kwijt aan
schappen vullen

Tijdswinst
De combinatie van het verwijderen van wikkelfolie,
het gekleurde dekselsorteersysteem en een
snellere schapaanvulling in de winkel heeft de
beschikbaarheid van de medewerkers en daarmee
de verkoop doen toenemen.
Professioneel & schoon
Het product ziet er schoon en professioneel uit in
de winkel, waardoor het bedrijf representatiever en
minder hinderlijk is voor onze klanten.

Damien Dardenne,
Logistiek Directeur, Medi-Market

Professioneel en schoon

De Loadhog Pally & Lid met ALC
De Pally is net zo groot als een halve europallet en kan met één
druk op het voetpedaal direct worden omgezet in een rolbare
Dolly. Het is een efficiënte oplossing voor het verplaatsen van
producten zonder dat andere handmatige hanteringsapparatuur
nodig is en heeft een laadcapaciteit van maximaal 500kg.
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Werknemereigendom
Loadhog is 100% eigendom van zijn werknemers waardoor de mensen
het meest waardevolle bezit zijn van het bedrijf. Iedereen heeft een
gevestigde waarde binnen de onderneming en speelt een belangrijke
rol in de groei ervan. We dagen elkaar continue uit om nieuwe ideëen
en oplossingen te ontwikkelen voor de dagdagelijkse problemen in de
logistiek.

H E R B R U I K B A R E V E R PA K K I N G E N
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