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Europallet compatibele Smartboxen.

•  Smartboxen zijn door elkaar heen te gebruiken met vrijwel alle 
niet opvouwbare palletboxen met dezelfde grondmaat. 

•  Ook qua levensverwachting zijn ze vergelijkbaar met pallet-
boxen uit een stuk.

•  Beschadigde onderdelen (bijvoorbeeld aanrijschade door 
heftrucks) zijn gemakkelijk, zonder gebruik van gereedschap, 
te vervangen. 

•  Genoemde inhoudsmaten zijn netto gemeten, in gestapelde 
toestand.

Blokpallet compatibele Smartboxen.

 1200 x 800 805 mm hoog, 515 ltr. 978 mm hoog, 655 ltr.

2 sleden 3 sleden 2 sleden 3 sleden

bodem / zijwanden  
gesloten

1387C2 1387C3 1389C2 1389C3

40 kg 43 kg 45 kg 48 kg

bodem / zijwanden  
geperforeerd

1387F2 1387F3 1389F2 1389F3

38 kg 41 kg 43 kg 46 kg

 1200 x 1000 805 mm hoog, 668 ltr. 978 mm hoog, 839 ltr.

2 sleden 3 sleden 2 sleden 3 sleden

bodem / zijwanden  
gesloten

1307C2 1307C3 1309C2 1309C3

45,5 kg 48,5 kg 54,5 kg 57,5 kg

bodem / zijwanden  
geperforeerd

1307F2 1307F3 1309F2 1309F3

44,5 kg 47,5 kg 53,5 kg 56,5 kg

Geen holle ruimtes, een mini-
mum aan versterkingsribben, 
geen plaatsen waar vuil achter 
kan blijven. Dankzij de vormge-
ving een maximum rendement 
(verhouding volume/buiten-
maat). 

Lange termijn belastbaar tot 
1000 kg per box en 5000 kg in 
de stapel (tot 10.000 kg korte 
termijn belasting getest). 

Bodemuitvoeringen: 4 poten, 2 
of 3 sleden (versterkte versie).

Ruimtebesparing bij 805 mm 
hoog 3:1, bij 978 mm hoog 7:3.

1200 x 800 x 978 mm, 655 ltr.
(1120 x 720 x 803 mm binnenwerks)
gewicht 43 kg

1200 x 800 x 805 mm, 515 ltr.
(1120 x 720 x 630 mm binnenwerks)
gewicht 40 kg

1200 x 1000 x 978 mm, 839 ltr.
(1120 x 920 x 803 mm binnenwerks)
gewicht 57,5 kg

1200 x 1000 x 805 mm, 668 ltr.
(1120 x 920 x 630 mm binnenwerks)
gewicht 48,5 kg

PALLETBOXEN
OPVOUWBAAR 

SMARTBOX
 

HYGIËNE  
ZWAARLAST

art.nr. omschrijving

1PETSP02 labelhouder A5, rood

1PETSB42 labelhouder A4, rood

1PETSB45 labelhouder A4, zwart

Opzetrand Smartbox
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Inwerpklep op één of twee lan-
ge zijdes, hoogte alternatief 
280 of 370 mm.

Inwerpklep op één of twee korte 
zijdes voor de 800 en 1000 mm 
brede versies, hoogte 375 mm.

De deksels van onze Maxi- en 
Strongbox serie passen ook 
perfect op de Smartbox™. 
Eventueel ook afsluitbaar, net 
als op de niet opvouwbare 
bakken.

Smartboxen met extra grote volumes.

Alle service en accessoires die u van ons kent op het gebied van 
palletboxen uit één stuk, leveren wij ook bij onze Smartbox serie. Wij 
bedrukken ze met uw naam, repareren ze eventueel en houden 
daarvoor onderdelen op voorraad. Verder lassen we uit twee stuks 
één lange palletbox (zie ook pagina 15), bijvoorbeeld voor bumpers 
en TL buizen.

Bijvoorbeeld voor het vervoer van 
oude TL buizen naar de recycling  
vervaardigen we extra lange op-
vouwbare palletboxen, tot wel 
2200 mm binnenwerks. 

Door hun hoge belastbaarheid zijn Smartboxen ook uitstekend in te 
zetten voor opslag en transport van losgestorte onderdelen in de toe-
leveringsindustrie.  Er kan eventueel ook met tussenleggers gewerkt 
worden, die in de lege box retour komen. Bij de industriehoogte is 
hierin voorzien.

1200 x 1200 x 978 mm, 1041 ltr.
(1120 x 1120 x 803 mm binnenwerks)

1200 x 1200 x 805 mm, 821 ltr.
(1120 x 1120 x 630 mm binnenwerks)

* = eventueel ook verkrijgbaar in 1200 x 1100 mm, inhoud 645 ltr.

 1200 x 1200 805 mm hoog, 821 ltr. 978 mm hoog, 1041ltr.

2 sleden 3 sleden 2 sleden 3 sleden

bodem / zijwanden  
gesloten

1327C2 1327C3 1329C2 1329C3

51 kg 54 kg 60,5 kg 63,5 kg

bodem / zijwanden  
geperforeerd

1327F2* 1327F3* 1329F2 1329F3

50 kg 53 kg 59,5 kg 62,5 kg

PALLETBOXEN
OPVOUWBAAR 

SMARTBOX 

HYGIËNE
ZWAARLAST




