Automotive
Nieuwe inklapbare grote container - 121097 Optimum

Overzicht

CHEP’s oplossingen met inklapbare containers worden in de automotive-sector in Europa, Amerika
en Pacifisch Azië gebruikt voor zowel nationale als internationale supply chains.
Met de inklapbare grote container (Foldable Large Container, FLC) wordt voortgebouwd op de
bewezen prestaties van bestaande containers voor bulkgoederen. Hij is speciaal ontworpen om de
kosten van het verplaatsen van lege containers terug te dringen en daarnaast maximale
productbescherming en beladingsstabiliteit te bieden.
De containers zijn beschikbaar in verschillende hoogtes om aan regionale vereisten te voldoen en
worden door de meeste automotive-producenten en -leveranciers geaccepteerd. Deze inklapbare
palletcontainer is voorzien van twee toegangskleppen en is aan alle vier de zijkanten toegankelijk
met een vorkheftruck.

Kenmerken en voordelen

Specificaties

Opmerkingen

Afmetingen - in mm
Kenmerken
Volledig inklapbaar voor optimaal gebruik van transport- en
opslagruimte
Licht, stevig ontwerp dat aan sectornormen en Europese
regelgeving voldoet

Buitenmaten
Binnenmaten
Ingeklapt

Materiaal
Lengte
1200
1140
1200

Breedte
1000
940
1000

Hoogte
975
790
295

Nominale capaciteit en nominaal gewicht
Voordelen
Minder impact op het milieu dankzij het gebruik van volledig
recyclebare materialent
Geschikt voor geautomatiseerde productie en opslag langs
de productielijn dankzij de consistente afmetingen

Maximumcapaciteit
Maximaal gewicht van lading
Tarragewicht

847 ltrs
750 kg
51 kg

Te vullen tot maximaal 500 kg bij stapeling op FLC 121097 Classic
Configuration and Stacking
Gestapelde lagen voor transport indien geopend
Gestapelde lagen voor transport indien opgevouwen
Gestapelde lagen voor opslag indien geopend
Gestapelde lagen voor opslag indien opgevouwen

3
10
5
20

Temperatuurbereik
Minimum/maximum

-20 °C / 40 °C

Bodem: polypropyleen
Toegangskleppen: polypropyleen
Zijkanten: polypropyleen
Scharnieren van de toegangskleppen: hogedichtheidpolyetheen
Klemmen aan de zijkanten: polyoxymethyleen
Etikethouders: hogedichtheidpolyetheen
Afhandeling
Wanneer pads, duurzame trays en dergelijke automatisch in
de FLC worden geladen, dienen deze niet groter te zijn dan
1102 x 900 mm om ongehinderde toegang te garanderen
Til FLC’s met een vorkheftruck door de openingen in de
palletbodem op. De vork dient onder een rechte hoek
volledig onder de palletbodem te worden gestoken
Sleep of duw FLC’s niet over de grond
Bewaar de stofafdekking altijd samen met de FLC
Gebruik bij het werken met een pompwagen de openingen
aan de lange zijden niet om beschadiging van de
steunbalken te voorkomen
U opent de kleppen door ze naar binnen te duwen en
vervolgens omhoog te tillen
Aanbevolen gebruik/toepassingen
Automotive-onderdelen, zoals katalysatoren, gordels,
spatborden, pedalen, radiatorroosters
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