Hybrid 44 kunststof serie

Op verzoek van veel telers heeft Macro Plastics
de Hybrid 44 serie ontworpen. Deze innovatieve
kunststof transportcontainer optimaliseert de
belading in gekoelde containers en vrachtwagens.
Met de nestbare kunststof container in een
lichtgewicht kunststof frame en, gedemonteerd
een retour ratio van 4.7/1, is de Hybrid de meest
economische agrarische kunststof bulkcontainer
op de markt. De Hybrid is te gebruiken in
bestaande processystemen en opslagfaciliteiten.

Container vergrendeling

Nestbare container en
nestbare pallet

Pallet vergrendeling

Laadvermogen
Leeggewicht
Materiaal
Ventilatie sleuven

431kg
29kg
Polypropyleen, U.V.- stabiel
40 x 8mm (LxB) - in wanden en bodem

Volume
Heftruck intrede
Keurmerk
Max. Stapelgewicht

732 liter
4-weg of 2-weg met lange zijden,
FDA-gecertificeerd materiaal
3856kg langdurige buitenopslag

Buiten afmetingen

1219mm x 1118mm x 781mm (LxBxH)

Binnen afmetingen

1184mm x 1070mm x 683mm (LxBxH)

Kenmerkende eigenschappen
Gladde oppervlakken met afgeronde hoeken in de container
zorgen voor minder beschadigingen, slijtage of scheuren, en
beschermen de kwaliteit van uw kwetsbare product.
Het niet-poreuze oppervlak in de container zal geen water
absorberen of uw product laten uitdrogen. De kunststof
container is makkelijk te reinigen en te ontsmetten.
High-impact, splinter-bestendige kunststof is sterk en
duurzaam, reduceert onderhoudskosten en verlengt de
levensduur van de container.

Lichtgewicht materialen en een nestbaar ontwerp resulteren in de
laagste verzend-en afleverkosten in de markt van vandaag.
Het ‘interlocking’ ontwerp een keuzing-bufferzone houdt stapels
recht, beschermt het product binnen de stapel, en is geschikt voor
plaatsing in palletstellingen.
De eenvoudig te repareren kunststof containers houden de
onderhoudskosten laag en verbeteren met minder uitvaltijd de
productiviteit

Honderden ventilatiesleuven verminderen warmte absorptie,
houden producten koeler en langer vers. Door de verbeterde
luchtcirculatie is het product sneller gekoeld
Recyclebare, FDA-gekeurde materialen zijn gecertificeerd voor een
veilig gebruik met voedingsmiddelen en behouden een hoge
restwaarde van de container aan het eind van zijn levenscyclus.
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