
Podstawa dedykowana do 
zautomatyzowanych systemów
Płynnie działająca teksturowana podstawa 
poprawia przyczepność i prędkość, brak 
żebrowania redukuje hałas, a sfazowana 
krawędź zapewnia płynne przejście przy 
zmianach kierunku jazdy.

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

Omnimax 64

Omnimax to pojemnik z pałąkami dedykowany do dystrybucji 
wielokanałowej (omni channel), zapewniający maksymalną objętość 
oraz znaczne korzyści logistyczne.
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Akcesoria i opcje

Kluczowe korzyści

Wentylowane ściany
Opcjonalnie dostępne są pojemniki z 
wentylowanymi ścianami do transportu 
świeżych towarów.

Łatwość zdejmowania pokrywy
Zwiększona ergonomia i łatwe pobieranie 
dzięki wypinanej pokrywie, opartej na 
zawiasie z powolnym zwalnianiem. Chroni 
towary wewnątrz przed kurzem.

Plomby zabezpieczające Box loc
Plomby zabezpieczające dostępne 
dla różnych poziomów wymagań 
bezpieczeństwa.

Zoptymalizowane pod kątem 
automatyzacji pałąki
Innowacyjna konstrukcja pałąków 
umożliwia prostą operację zamykania 
podczas przenoszenia, zmniejszając 
koszty instalacji, jak również potrzebę 
stosowania skomplikowanej robotyki.

Otowry drenażowe FM Global/VDS
Zgodne z przepisami FM Global/VDS, 
ustawienie w regałach pojemników z 
przesuniętym położeniem otworów, 
pozwala uniknąć błędu oczytu i uzyskać 
maksymalizację ich zagęszczenia. 

Maksymalna objętość
Zaprojektowany z myślą o optymalizacji 
przestrzeni, aby zapewnić maksymalną 
użyteczną objętość. 7% to średni wzrost 
wolumenu w porównaniu do podobnych 
kontenerów na rynku.

Ogromna wydajność zwrotu
Dzięki 80 mm wysokości gniazdowania, 
Omnimax może pochwalić się 
maksymalną wydajnością zwrotów w 
porównaniu do innych pojemników 
gnizadowych. 

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

Konfiguracja produktu

Kolory 
standardowe

RAL: 7040 
Czarny
sygnałowy 

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U
Żółty

RAL: 3020
Czerwony

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 9004 
Szary - 1

RAL: 7016
Szary
łupkowy

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Kolory niestandardowe 
(obowiązują minimalne 
ilości zamówień)

Pantone: 654 C 
Niebieski

Druk digital i hot foil

Miejsce:   Srodek na długim boku
Maksymalny rozmiar 
(boki pełne) digital  126 mm (wys.)  x 346 mm (szer.)
Maksymalny rozmiar 
(boki wentylowane) digital  40 mm (wys.) x 100 mm (szer.)
Maksymalny rozmiar 
hot foil  175 mm (wys.) x 260 mm (szer.)

Wysokość pojemnika Omnimax (mm) 270 320 360 400

Material
Wytrzymały
na uderzenia
polipropylen

Wytrzymały
na uderzenia
polipropylen

Wytrzymały
na uderzenia
polipropylen

Wytrzymały
na uderzenia
polipropylen

Wytrzymałość temperaturowa
Od -20ºc do 

+40°c

Od -20ºc do 

+40°c

Od -20ºc do 

+40°c

Od -20ºc do 

+40°c

Długość x szerokość powierzchni górnej na zewnątrz (mm) 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400

Długość x szerokość podstawy na zewnątrz (mm) 536 x 340 536 x 340 536 x 340 536 x 340

Długość x szerokość powierzchni górnej wewnątrz (mm) 564 x 368 564 x 368 564 x 368 564 x 368

Długość x szerokość podstawy wewnątrz (mm) 531 x 335 531 x 335 531 x 335 531 x 335

Wysokość gniazdowania (mm) 80 80 80 80

Współczynnik gniazdowania (%) 70 75 78 80

Max wysokość użytkowa (mm) 267 317 357 397

Wysokość użytkowa w sztaplu (mm) 255 305 345 385

Pojemność (litry) 52,4 62 69 79

Waga podstawa + pałąki (kg) pełne / wentylowane 2,0 / 1,9 2,2 / 2,1 2,4 / 2,3 2,5 / 2,4

Waga pałąków (kg) 0,3 0,3 0,3 0,3

Waga pokrywy (kg) 1,0 1,0 1,0 1,0

Obciążenie (kg) 35 35 35 35

Obciążenie w stosie (kg) 250 250 250 250

Typ palety UK UK UK UK

Ilość na palecie 120 120 115 115

Wysokość palety (m) Maks. 2,27 Maks. 2,32 Maks. 2,28 Maks. 2,32

Opcjonalny rozmiar otworu wentylacyjnego (mm) 125 x 345 125 x 345 125 x 345 125 x 345

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


