Industria Auto
FLC 121097 - Optimum

General

Solu?iile CHEP pentru containere pliabile de mari dimensiuni sunt folosite de industriile auto din
Europa, Americi, Asia Pacific, pentru lan?urile logistice locale ?i interna?ionale.
Containerul pliabil de mari dimensiuni (FLC) se bazeaz? pe performan?a dovedit? a containerelor
existente pentru m?rfuri vrac. Este proiectat specific pentru a reduce costurile de relocare a
containerelor goale, asigurând în acela?i timp protec?ia maxim? a produselor ?i stabilitatea
înc?rc?turii.
Gama de containere include diferite în?l?imi pentru a satisface cerin?ele regionale ?i este acceptat?
de majoritatea produc?torilor ?i furnizorilor din industria auto. Containerul pliabil de tip palet are
dou? u?i de acces ?i o baz? cu acces din patru direc?ii.

Caracteristici ?i beneficii

Specifica?ii

Note

Dimensiuni - în milimetri
Caracteristici
Complet pliabil pentru a maximiza transport si depozitare
Prezinta un design standard industrial compact, robust, care
respecta reglementarile europene

Beneficii
Impactul asupra mediului inconjurator este mic materialelor
reciclabile utilizate
Specificatiile tehnice sunt adecvate liniilor automate de
productie si depozitarii in sistem racking

Exterior
Interior
În stare pliat?

Lungime
1200
1140
1200

Materiale
L??ime
1000
940
1000

În?l?ime
975
790
295

Capacitate ?i greutate nominale
Capacitate maxim?
Greutate maxim? de înc?rcare
Greutate tar?

847 ltrs
750 kg
51 kg

Dac? se stivuie?te cu FLC 121097 – Classic, trebuie înc?rcat
cu maxim 500 kg.
Configurare ?i stivuire
Straturi stivuite pentru tranzit, în stare deschis?
Straturi stivuite pentru tranzit, în stare pliat?
Straturi stivuite pentru depozitare, în stare deschis?
Straturi stivuite pentru depozitare, în stare pliat?

3
10
5
20

Interval de temperatur?
Minim / Maxim

-20 °C / 40 °C

Baz?: Polipropilen?
U?i de acces: Polipropilen?
Pere?i laterali: Polipropilen?
Balamale u?i de acces: - Polietilen? de înalt? densitate
Cleme pere?i laterali: Polioximetilen?
Suporturi etichete: Polietilen? de înalt? densitate
Manipulare
În cazul în care pl?cile de straturi, t?vile durabile etc. trebuie
s? fie înc?rcate automat în FLC, acestea ar trebui s? aib? o
dimensiune maxim? de 1102 x 900 mm pentru a asigura
intrarea nerestric?ionat?
Se recomand? ridicarea FLC cu un stivuitor cu furc? prin
deschiz?turile de la baz?. Furcile trebuie s? acopere complet
baza paletului ?i întotdeauna în patru puncte.
FLC nu trebuie tra?i sau împin?i pe sol
Capacul împotriva prafului trebuie p?strat întotdeauna
împreun? cu FLC
Nu ridica?i paletul cu un cric prin intr?rile laterale lungi pentru
a evita deteriorarea supor?ilor.
La deschiderea u?ilor, ap?sa?i spre interior, apoi ridica?i.
Utilizare recomandat? / Aplica?ii
Componente auto, de exemplu catalizatori, cablaje,
ap?r?toare noroi, pedale, grile radiator
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