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CO2-besparing 

Hogere vrachtvulling

15% meer voertuigvulling vergeleken met karton. 
Containers kunnen worden gestapeld en op de 
terugweg worden genest.

Verhoogte security 

Door het gebruik van veiligheidszegels is het 
probleem van het breken van deksels verholpen 
en is de klantervaring verbeterd. Voordat de 
Loadhog-bakken geïmplementeerd werden, waren 
4 tot 5% van de containers geopend voordat ze 
werden afgeleverd. Nu is het gedaald tot 0%.

Minder schade aan de producten 

Dankzij het deksel van de container breken 
goederen minder snel tijdens transport. Klachten 
over kapotte of ontbrekende producten zijn met 
2,85% gedaald. 

Optimalisatie van ruimte en pickingefficiëntie

Met de Helios wist For Services een grote 
ruimtebesparing in haar magazijn te realiseren. 
Dankzij de perfecte verticaliteit van de Helios-
deksels, was het mogelijk om 4 bakken te 
gebruiken in plaats van 3 op de metalen karren die 
worden gebruikt om goederen te picken.
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RESULTAAT

“Onze ervaring met de toepassing van 
de distributie bakken van Loadhog 
is absoluut positief. Ze hielpen onze 
prestaties aanzienlijk te verbeteren. 
Volgens onze operators maakt de 
sluiting van de deksels het stapelen van 
meerdere containers mogelijk, waardoor 
de vulling van het voertuig aanzienlijk 
wordt verbeterd en opgeruimd. De 
Loadhog ALC’s zijn zeer resistent 
en licht, zodat we, zelfs na jarenlang 
gebruik, nog nooit een breuk van een 
bak hebben ervaren. We bevelen het 
Loadhog-avontuur dan ook van harte aan 
iedereen aan!”

Matteo Cantaro
Marketing Manager, For Services
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De Helios is de originele Loadhog Attached Lid Container die 
dankzij het innovatieve ontwerp van de inelkaargrijpende en 
kantelbare deksel, de kans op schade kleiner maakt en grotere 
logistieke voordelen en voertuigbelading biedt.


