TRANSPORTBAKKEN
OPVOUWBAAR

Voordelen van
opvouwbare transportbakken:
•

•

•

•

•
•
•

Gebruiksvriendelijk door
ergonomische handgrepen. De soft opening zorgt
dat verwondingen voorkomen worden
Uitstulpende binnenwanden zorgen voor extra
laadcapaciteit
Ruimtebesparing: hoogte
van een opgevouwen krat
is 27,7 mm (m.u.v. de hoogste variant, deze is 48 mm)
Gladde, schone en hygiënische geperforeerde
zijwanden
Voedingsmiddelen geschikt
Onderling goed stapelbaar
Labelvoorziening aan
4 zijden, waardoor het
label altijd zichtbaar blijft,
ongeacht de manier van
opstapelen op de pallet

Slechts 27,7 mm hoogte per krat in opgevouwen situatie!
Geperforeerde E-line industriële opvouwbare transportbakken in de
grondmaten 600 x 400 mm zijn uit voorraad leverbaar. De grondmaat 400 x 300 mm is op aanvraag leverbaar in verschillende
hoogtes, evenals andere kleuren. Het materiaal PP is geschikt voor
gebruik tussen 0 – 70 graden en kan gewassen worden bij maximaal
80 graden.
Dankzij gebruik van UV resistente kunststof behouden deze bakken
ook buiten heel lang hun oorspronkelijke kleur. Daarnaast zijn deze
opvouwbare bakken geschikt voor contact met levensmiddelen.
Genoemde belastbaarheden gaan uit van stapels op pallets bij
transport.
600 x 400 x 150 mm, 31 ltr.
(576 x 376 x 141 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen: 27,7 mm

600 x 400 x 185 mm, 39 ltr.
(576x376x176 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen: 27,7 mm

art.nr.

belastbaarheid

art.nr.

belastbaarheid

VBE-64150-131P-7

maximaal 15 kg

VBE-64185-131P-7

maximaal 18 kg

Staffelkorting per 18 stuks

Staffelkorting per 15 stuks

600 x 400 x 219 mm, 46 ltr.
(576 x 376 x 210 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen: 27,7 mm

600 x 400 x 259 mm, 55 ltr.
(576 x 376 x 251 mm binnenwerks)
hoogte gevouwen: 48 mm

art.nr.

belastbaarheid

art.nr.

belastbaarheid

VBE-64220-131P-7

maximaal 20 kg

VBE-64260-131P-7

maximaal 20 kg

Ook handig als inkoopkrat ter
vervanging van de plastic tas.

Legenda
Voorraadproduct, binnen 1
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg.
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Staffelkorting per 15 stuks

Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website

Staffelkorting per 12 stuks

www.engels.eu

