Otomotiv
R-KLT 6429

Genel Bakış
CHEP’in Modüler Konteynerleri sadece, otomotiv parçalarının nakliyesi için mükemmel bir yöntem
sunmakla kalmaz. Bunlar aynı zamanda da tedarik zincirinin her aşamasında maliyetleri düşüren,
eksiksiz bir ambalaj çözümünün parçasıdır.
Ürün yönetiminden depolama, dağıtım ve dizmeye, envanter yönetimine ve fabrika içi lojistiğine
kadar, CHEP’in iade edilebilir ambalaj çözümleri otomotiv tedarik zincirindeki verimliliği ve
performansı arttırır.
Tüm otomotiv konteynerleri, geri dönüştürülebilir, dayanıklı plastik malzemeden yapılmaktadır ve üst
üste istiflenmeleri mümkündür. Kasalar, elle taşınabilecek şekilde tasarlanır ve pürüzsüz iç duvarlara
sayesinde maksimum kuvvet, güvenli bir istifleme ve üst düzey bir ürün koruması sağlar.
Maksimum hacim kullanımı sunan CHEP otomotiv kasaları, temiz ve kullanıma hazır şekilde temin
edilerek depolama ve yıkama maliyetlerinden tasarruf sağlar. CHEP kasaları, pek çok otomotiv
üreticisi ve tedarikçisi tarafından kabul edilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları

Özellikler

Birbirine geçme özelliğiyle güvenli bir yerleştirme ve dengeli
bir taşıma çözümü elde ederek belli bir konteyner tipi için
standart birim yükler oluşturursunuz.
Yeniden paketleme ve hazırlama işlemine gerek yoktur çeşitli konteyner boyutlarına sahip modüler tasarım, çok
çeşitli parçaların doğrudan üretim hattına aktarılmasına
olanak sağlar.
Darbeye dayanıklı malzemelerle ve maksimum kuvvet
sağlayan ve istiflemeyi güvenli hale getiren güçlendirilmiş dış
çıkıntılarla ürünlerin uğrayabileceği hasarları azaltırsınız.
Standart ve tutarlı teknik özellikler, otomasyon sistemlerinde
kullanım için uygundur.
Çevresel etkiyi azaltır ve tamamen geri dönüştürülebilir
malzemeler sayesinde tedarik zincirindeki atık üretimini en
aza indirirsiniz.
Görünürlüğü yüksek, endüstri standardı etiket tutucularla
konteyner içeriğini kolayca ayırt edersiniz.
Daha fazla konfor ve güvenlik sağlayan ergonomik tutma
kısımları elleçleme verimliliğini arttırır.

Detaylar

Boyutlar (mm)

Dış
İç

Malzemeler
Uzunluk
594
544

Genişlik
396
364

Yükseklik
280
242

Nominal Kapasite ve Ağırlık
Maksimum kapasite
Maksimum yük yüksekliği
Dara ağırlığı

48 ltrs
20 kg
2.97 kg

İstifleme
1200x800 mm Palet (Kod 03) üzerinde, Palet kapağı (Kod 50)
ile beraber kullanılmak için:
Palet yüzeyi başına adet: 4
İstif katları: 3
Maksimum Birim Yük Blok Palet: 12
Oto Kapak (1200 x 800): 1
1200x1000 mm Palet (Kod 60) üzerinde, Palet kapağı (Kod
61) ile beraber kullanılmak için:
Palet yüzeyi başına adet: 5
İstif katları: 3
Maksimum Birim Yük Blok Palet: 15
Oto Kapak (1200 x 1000): 1
Birim yükler, iki plastik bant kullanılarak nakliye için
bantlanmalıdır
Tekli R-KLT’ler düz ve sabit bir zemin üzerinde 12 kata kadar
istiflenebilir
Sıcaklık Aralığı
Minimum / Maksimum
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-20 °C / 60 °C
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