
Wysokość pojemnika Pjemnik Euro 43 (mm) 120 170 220

Materiał
Wytrzymały na uderze-
nia polipropylen

Wytrzymały na uderze-
nia polipropylen

Wytrzymały na uderze-
nia polipropylen

Wytrzymałość temperaturowa -20ºc to +40°c -20ºc to +40°c -20ºc to +40°c

Długość x szerokość powierzchni górnej na zewnątrz (mm) 399 x 299 399 x 299 399 x 299

Długość x szerokość podstawy na zewnątrz (mm) 399 x 299 399 x 299 399 x 299

Długość x szerokość powierzchni górnej wewnątrz (mm) 364 x 264 364 x 264 364 x 264

Długość x szerokość podstawy wewnątrz (mm) 354 x 254 354 x 254 354 x 254

Wysokość gniazdowania (mm) 10 10 10

Max wysokość użytkowa (mm) 117 167 217

Wysokość użytkowa w sztaplu (mm) 107 157 207

Pojemność (litry) 10.9 15.6 20.2

Waga (kg) 0.72 0.89 1.06

Obciążenie użytkowe (kg) 25 25 25

Obciążenie stosu (kg) 250 250 250

Typ palety UK UK UK

Ilość na palecie 190 130 100

Wysokość palety (m) Max 2.26 Max 2.25 Max 2.27

Łatwość usuwania naklejek z obszaru 
etykietowania
Pojemnik Euro posiada na krótkich 
bokach prążkowaną teksturę, dzięki 
czemu usuwanie etykiet jest łatwym i 
czystym procesem.

Pojmnik Euro 43 

Pojeminik Euro 43 to pojemnik o wymiarach 400 x 300, który można 
sztaplować w celu łatwego przechowywania małych elementów.

P
o

jm
nik E

uro
 43 

Pojemnik Euro 43 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Pojemnik Euro 43

P
o

jm
ni

k 
E

ur
o

 4
3 

Akcesoria i opcje

Kluczowe korzyści

Materiał dopuszony do kontaktu z 
żywnością
Możliwość produkcji z polipropylenu 
stosowanego do przechowywania 
żywności.

Wytłaczane Logo
Pójdź o krok dalej dzięki możliwości 
personalizacji pojemników Euro 43 
i zamów swoje logo na pojemniku. 
(Obowiązują minimalne ilości zamówień).

Lekki pojemnik
Pojemnik Euro jest lekki i ergonomiczny, 
co ułatwia obsługę i manewrowanie.

Kompatybilność
Kontener Euro jest kompatybilny z 
różnymi kontenerami dostępnymi na 
rynku.

Kompatybilny z systemem Pally &Lid
Wszystkie nasze kontenery współpracują 
z systemem Loadhog Pally & Lid, 
zapewniając kompleksowy system RTP, 
który całkowicie eliminuje podwójne 
operacje.

Solidna żebrowana konstrukcja ściany
Żebrowana konstrukcja ściany 
zapewnia maksymalną sztywność przy 
jednoczesnym utrzymaniu niskiej wagi 
pojemnika.

Ergonomiczna konstrukcja uchwytu
Ergonomiczny, wbudowany uchwyt został 
zaprojektowany z myślą o komforcie 
obsługi.

Oferujemy specjalne konfiguracje produktów, 
dzięki czemu klient otrzymuje najlepsze możliwe 
rozwiązania.

Konfiguracja produktu

Kolory 
standardowe

RAL: 7016
Szary
łupkowy

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U
Żółty

RAL: 3020
Czerwony

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 9004 
Czarny
sygnałowy

RAL: 7040
Szary - 1

Pomarańczowy

Kolory niestandardowe 
(obowiązują minimalne 
ilości zamówień)

Pantone: 654 C 
Niebieski

Druk digital i hot foil
Miejsce:   Srodek na długim boku
Maks. rozmiar nadruku 
cyfrowego:  40 mm (wys.)  x 190 mm (szer.)
Maks. rozmiar nadruku 
termotransferowego:  50 mm (wys.)  x 220 mm (szer.)
Max rozmiar wytłoczony:  50 mm (wys.)  x 220 mm (szer.)

Parametry techniczne
Wszystkie wymiary są formalne i mogą odbiegać od normy w zakresie tolerancji fabrycznej. 


