
Minder aantal gebroken bakken 

Dankzij het ontwerp van het 100% in-elkaar-
klikkende-deksel van de Loadhog Helios-bakken 
en de robuustheid van de Dolly’s heeft het 
bedrijf het schadepercentage met 75% kunnen 
verminderen. Dankzij de lange levensduur van de 
producten heeft Agilenville een jaarlijkse besparing 
van 4.000 euro gerealiseerd en de afvalproductie 
drastisch verminderd.

Verbeterde ergonomie 

De Helios-bakken zijn lichter dan de bakken die 
we in het verleden gebruikte. Dit maakt het voor 
bezorgers gemakkelijker om de containers te 
dragen, vast te houden en te hanteren en verbetert 
hun arbeidsomstandigheden.

Meer naamsbekendheid 

De esthetiek van de Agilenville-verpakkingen 
is erg belangrijk omdat ze worden gebruikt 
voor last mile-leveringen en zijn daarom voor 
iedereen zichtbaar. De Helios-bakken, op maat 
gemaakt met het Agilenville-logo, vergroten de 
zichtbaarheid van het bedrijf en verbeteren de 
naamsbekendheid. 

Besparing op opslagruimte 

In vergelijking met de producten van concurrenten 
biedt het design van de Helios-deksels een 
complete nesting. Hierdoor kan Agilenville ruimte 
besparen bij het stapelen en de vulling van de 
opslagruimte vergroten.
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RESULTAAT

“Tijdens de eerste twee jaar van de 
lancering van Agilenville hadden we veel 
bakken en dolly’s die kapot gingen wat 
een enorm negatief effect had op onze 
bedrijfskosten. Sinds we de Loadhog 
Helios-bakken en hun Dolly’s gebruiken, 
hebben we geen problemen meer 
ervaren wat heeft geleid tot aanzienlijke 
kosten- en milieuvoordelen voor ons.”

Michael Mahut
General Director, Agilenville

AGILENVILLE

Attached Lid Container & Dolly 
Casestudy

Helios 64 & Dolly 64-300

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.

Dollies have been designed to assist the user in moving 
multiple heavy payloads with ergonomic handling features. The 
Dolly-64-300 incorporate the ‘uni-link’ feature, enabling short 
side and long side linking, maximising the versatility of load 
movement.

Helios 64 & Dolly 64-300
Besparing op opslagruimte


