Dricon
Intermediate Bulk Container

Overzicht

Een vochtbestendige Intermediate Bulk Container (IBC) met gladde wanden. De 1200 x 800 mm
grote Dricon-container van CHEP Pallecon Solutions is een inklapbare Intermediate Bulk Container
die stevig genoeg is om heterogene en breekbare handelswaar te beschermen tijdens opslag,
transport en levering.
Dankzij de gladde binnen- en buitenwanden is deze container ideaal voor hygiënische omgevingen
en geschikt voor levensmiddelen. Via de half-neerklapbare kleppen hebt u eenvoudig toegang tot
de inhoud. Er is een optionele plank verkrijgbaar waarmee u breekbaardere producten beter
beschermt en een optioneel deksel voor meer veiligheid en aanvullende bescherming.

Kenmerken en voordelen

Specificaties

De herbruikbare, inklapbare container van sterk kunststof
beschermt de inhoud, is snel en eenvoudig op te zetten en
neemt dankzij de hoge laadcapaciteit bij statische opslag
minder ruimte in
De gladde wanden zijn hygiënisch, eenvoudig te reinigen en
vochtbestendig
Dankzij de vouwratio van 3:1 bespaart u op kosten voor
transport- en opslagruimte
De optionele plank ondersteunt producten in de bovenste
helft van de container en beschermt producten in de
onderste helft, terwijl het optionele deksel producten tijdens
opslag/transport beschermt
De neerklapbare zijkleppen bieden eenvoudige toegang tot
producten en versnellen het laden en lossen
Dankzij de optimale wandhoogte kunt u vrachtruimtes
volledig benutten en uw transportkosten optimaliseren

Afmetingen - in mm

Buitenmaten
Binnenmaten
Ingeklapt

Opmerkingen
Materiaal
Lengte
1200
1120
1200

Breedte
800
720
800

Hoogte
805
660
298

Nominale capaciteit en nominaal gewicht
Maximumcapaciteit
Maximaal gewicht van lading
Tarragewicht

565 ltrs 0.57 m3
500 kg
45.2 kg

De maximumlading is 500 kg voor de container en 250 kg op
de plank
Het optionele deksel weegt 7,3 kg en de plank 10 kg
Configuration and Stacking
Gestapelde lagen voor transport indien geopend
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Temperatuurbereik
Minimum/maximum
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-20 °C / 40 °C

HDPE, 100% recyclebaar
Afhandeling
Geschikt voor gebruik in standaardrekken in beide richtingen
(1200 mm of 800 mm)
De DRICON moet volledig door het rek ondersteund worden
Alle kleppen en zijwanden dienen vergrendeld te zijn in de
gesloten stand
Opties en accessoires
Deksel (CHEP-code 4141), Plank (CHEP-code 4142)
CHEP-code
04140 - Dricon

