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BITO foldbar kasse EQ til moderne håndtering
Letter arbejdet og forbedrer ergonomien
Robust, foldbar kasse til mange formål
>> Sparer plads ved opbevaring og transport af tomme kasser
>> Reducerer plads 4:1

Integreret hængslet klaplåg som option. Plomberingen kan
leveres seperat efter ønske.

>> Forberedt til automatiserede lagre, takket være varianter med ribbeeller dobbeltbund

Sikring med vippelås.
Ergonomisk åbning af sider med ét tryk
Enkel og hurtig håndtering uden risiko
for skader
Udviklet i samarbejde med førende
ergonomer

Fold-ud greb

Bund design varianter
Standard-, ribbe- eller dobbeltbund

Option
Nem håndtering, også når
siden er låst
Høj løftekomfort ved helt
lukkede sider

Indvendig etiket holder
Option
Monteret indvendigt. Forsvinder ikke
Undgå lim og labelrester på selve kassen
Reducerer rengøringsomkostninger

BITO foldbar kasse

EQ 64281

EQ 64321

Dimensioner

600 x 400 x 285 mm

600 x 400 x 320 mm

Belastning

20 kg / 50 kg (dobbeltbund)

20 kg / 50 kg (dobbeltbund)

Bæreevne (stabel)

180 kg

180 kg

Materiale

PP-Copo

PP-Copo

Tilbehør

Låg, plombering, etiketholder mm.
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