
SL86 box pro těžký náklad
BITOBOX na těžké náklady v rozměru 800 x 600 mm

Váha  

obsahu do 

500 kg

solutions
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» bItobox Sl86 - lean box pro výrobní logistiku «
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BITOBOX SL86   
na těžký náklad v rozměru 800 x 600 mm

nová, inovativní plastová přepravka s velkou nosností Sl86 je technicky i 

hospodářsky vysoce zajímavou alternativou ke konvenčním Glt, mřížovým 

boxům a dalším velkým přepravkám z kovu nebo dřeva. lehká, ale zároveň 

stabilní a v rozměrech, které odpovídají redukovaným velikostem dávek. díky 

standardním rozměrům 800 x 600 mm se dvě přepravky vejdou na plochu 

jedné euro palety. 

 > Lehká váha z polypropylenu | mnohem lehčí než kovové boxy stejné 

velikosti 

 > Vysoká stabilita / Jednodílná, tuhá konstrukce - minimální náchylnost k 

opravám, malé následné náklady 

 > ochrana před znečištěním | Se zavřeným víkem ochrana výrobků před 

znečištěním a poškozením  

 > koncepce dvou barev | přehlednost a pořádek díky barevným rohovým 

sloupkům  

 > Ideální velikost přepravky | Variabilní díky malé hmotnosti přepravky – 

prevence proti plýtvání místem při nedostatečném využití objemu 

 > odebírací klapka | Volitelně je možná klapka na podélné nebo čelní straně 

přepravky – snadný přístup ke zboží 

 > Snadné čištění | díky hladkým stěnám 

 > Základní rozměry 800 x 600 mm  

 > Vítěz ocenění red dot 2012
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Koncepce dvou barev
�� přehlednost díky barvám: rohový sloupek 

volitelný v různých barvách

��Minimální počet kusů na dotaz

Volná plocha pro Vaše logo
��Možné různé metody potisku: horká ražba 

- tamponový tisk - sítotisk

Stohovatelné
�� bezpečné stohování - i při vyšším zatížení

�� Statické zatížení shora: 1.500 kg

�� dynamické zatížení shora: 1.000 kg

Váha obsahu do 500 kg
�� na přepravku 800 x 600 mm

ZÁRUKA
5 le

t!

BITOBOX SL86  
na těžký náklad v rozměru 800 x 600 mm

500 kg

Odolný & robustní
�� Záruka 5 let

Zde je prostor pro Vaše 
 

logo
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Lehká váha
��Mnohem lehčí než kovové boxy 

stejné velikosti

Ližiny
�� Vhodné k manipulaci zakládacím vozíkem nebo 

ručním zvedacím vozíkem

�� Snadná montáž / demontáž

Snímací klapka
�� Volitelně | na podélné nebo čelní straně

�� bez zaháknutí | stejnoměrný pohyb díky 

synchronním kloubovým závěsům

��Možné uzavírání jednou rukou

Dvojité dno
�� Vysoká váha obsahu díky svařované sendvičové konstrukci

�� na přání k dodání také jako varianta akl (hladké dno, bez ližin)

BITOBOX SL86  
na těžký náklad v rozměru 800 x 600 mm

Varianty vík
�� dvojdílné vyklápěcí víko | na kloubový závěs, s 

možností převázání a uzavíráním plombami

�� nasazovací víko | dokonalá ochrana proti 

znečištění, kompletně snímatelné (na vyžádání)
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BITOBOX SL86 na těžký náklad v rozměru 800 x 600 mm

 > Váha obsahu od 500 kg – testované institutem Fraunhofer zaměřeným 
na tok materiálu a logistiku

 > Nízká hmotnost – mezi 14 a 18 kg, v závislosti na vyhotovení 
 > S prázdným boxem je snadná manipulace – není třeba vysokozdvižný 

vozík

Nosnost 500 kg – v plastové přepravce 800 x 600 mm

Stohovatelné do 1500 kg staticky – 3 přepravky, každá 500 kg 

 > Statické zatížení shora: 1.500 kg 
 > Dynamické zatížení shora: 1.000 kg
 > Všechny hodnoty jsou testované institutem 

Fraunhofer zaměřeným na tok materiálu a logistiku

Odebírací klapka, snadno použitelná - nehrozí zaseknutí víka!

 > Velká klapka na podélné a čelní straně
 > Nehrozí zaseknutí, zajištěn rovnoměrný pohyb díky 

synchronním závěsům
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Koncepce dvou barev – spolehlivě zajistí přehlednost

Čisté a bezpečné – pro moderní výrobní principy

Optimální velikost přepravy - zejména v prostředí štíhlé výroby

 > Rohové sloupky mohou být vyhotovené v pěti různých barvách 
 > Pozoruhodná je možnost vyhotovit rohové sloupky v alternativních 

barvách 

 > Rychlé, jednoduché a důkladné čištění díky hladkému 
povrchu

 > Díky uzavřené konstrukci nemohou dovnitř pronikat nečistoty 
a unikající kapaliny nebo oleje uvnitř přepravky se nemohou 
dostat do prostředí.

 > Základní rozměr 800 x 600 mm / přepravky ve formátu poloviny euro 
palety 

 > Trend nižších sérií vyžaduje menší přepravky 
 > Pro skladování nebaleného zboží
 > Velká pohyblivost přepravek i bez obsluhy manipulační techniky 
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SL86 s otevíráním na podélné straně, s klapkami 
odebírací klapka se snadným chodem ... bez zaháknutí

SL86 bez ližin, vhodné do automatizovaných skladů 

SL86 s plnými stěnami 
Základní 
rozměry 
d x š 

Výška Vnitřní 
rozměry d x 
š x v  

Objem Typ 
přepravky

Obj. č. Ks/
Paleta

Cena/
ks

Cena/
ks při 
odběru 
palety

Cena/ks 
při oběru 
100 ks

mm mm mm litry
800 x 600 520 739 x 539 x 373 145 Sl86421k 52-30342 8 159,00 149,00 119,00

720 739 x 539 x 573 223 Sl86621k 52-30343 6 189,00 179,00 139,00

SL86 s dvoudílným vyklápěcím víkem na kloubový závěs 

SL86 s otevíráním na podélné straně 

SL86 s otevíráním na kratší straně 

SL86 s otevíráním na kratší straně, s klapkami  
odebírací klapka se snadným chodem ... bez zaháknutí

BITOBOX SL86 – různorodost variant

Tato verze není stohovatelná!

SL86 s otevíráním na kratší straně, s klapkami, 
s dvoudílným víkem na kloubový závěs  
odebírací klapka se snadným chodem ... bez zaháknutí

800 x 600 520 739 x 539 x 373 145 Slk86426k 52-30366  8 199,00 189,00 145,00
720 739 x 539 x 573 223 Slk86626k 52-30367 6 235,00 225,00 175,00

800 x 600 520 739 x 539 x 373 145 Sldk86424k 52-30370  8 226,00 215,00 169,00
720 739 x 539 x 573 223 Sldk86624k 52-30371 6 259,00 248,00 195,00

800 x 600 420 739 x 539 x 373 145 Sl86421akl 52-30346 na dotaz
620 739 x 539 x 573 223 Sl86621akl 52-30347 na dotaz

800 x 600 520 739 x 539 x 373 145 Sld86421k 52-30368 8 189,00 179,00 139,00
720 739 x 539 x 573 223 Sld86621k 52-30369 6 216,00 206,00 159,00

800 x 600 520 739 x 539 x 373 145 Sl86426k 52-30364 8  179,00 169,00 129,00
720 739 x 539 x 573 223 Sl86626k 52-30365 6 209,00 199,00 149,00

800 x 600 520 739 x 539 x 373 145 Sl86424k 52-30354  8 179,00 169,00 129,00
720 739 x 539 x 573 223 Sl86624k 52-30355 6 209,00 199,00 149,00

800 x 600 520 739 x 539 x 373 145 Slk86424k 52-30356  8 199,00 189,00 145,00
720 739 x 539 x 573 223 Slk86624k 52-30357 6 235,00 225,00 175,00
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Příslušenství k BITOBOXu SL86
Přepravní vozík

Vodný pro všechny boxy v rozměru podle eur norem 800 x 600 mm. 
dobré usazení díky oběžnému okraji. 
2 otočná, 2 pevná kolečka, 125mm, do 500 kg při stohování.

Obj. č. Ks/bal Cena/balení

52-30379 1 495,00

Vidlicový paletový vozík - délka vidlic 600 mm

Šířka vidlic 520 mm, 
nosnost 2000 kg, 
všechny kolečka z polyuretanu

Obj. č. Ks/bal Cena/balení

52-30381 1 11,60

Mezipodlaha

Umožňuje víc úrovní na jednu přepravku,  
d 724 x š 524 mm,  
Materiál: pp-Hk, 10 mm.

Vkládací dělítko

podélné a příčné dělicí přepážky – optimalizované na vnitřní rozměry přepravky Sl86. Z černé gumy, umožňuje rozčlenění, lze nařezat na  
požadovaný rozměr pilkou na dřevo nebo kov (za příplatek dodáváme zasouvací dělící elementy nařezané podle Vašich požadavků).

Délka 

mm

Výška 

mm

Tloušťka  
stěny 

mm

Obj. č. Ks/
Bal

Cena/
balení

příčná dělítka 524 180 5 52-30384 10 38,00

podélná dělítka 724 180 5 52-30385 10 70,00

příčná dělítka 524 120 10 52-30382 10 42,90

podélná dělítka 724 120 10 52-30383 10 60,00

Držák etiket

Obj. č. Ks/bal Cena/balení

52-30380 10 86,00

Gumová/protiskluzová podložka

pevně přivařené, na ochranu přepravovaných dokladů a předmětů.
Montáž se provádí ve výrobním závodě.

Rozměry  
d x š mm

Obj. č. Ks/
Bal

Cena/
balení

210 x 74 52-30386 1 1,10

210 x 148 52-30387 1 1,60

Obj. č. Ks/bal Cena/balení

rU86.125 1 83,00

Kapsy na etikety MB-ET  

Šikovné v případech, kdy se informace na etiketách neustále mění. 
S lepícím pruhem, velmi dobře drží, transparentní verze.

Rozměry  
d x š mm

Obj. č. Ks/
Bal

Cena/
balení

175 x 105 MB ET 10 18,90

210 x 148 MbEtdIna5 10 23,00

Nasazovací víko

uzavírá stoh přepravek a může být použitelné 
také jako samostatné víko

Rozměry
d x š mm

Obj. č. Ks/
Bal

Cena/
balení

800 x 600 52-30500 1 22,90

Chrání dno přepravky před poškozením, d 720 x š 520 x v 8.
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SituaceSpolečnost

Schubert & Salzer Feinguss lobenstein GmbH je středně velká 

rodinná firma a jedna z nejmodernějších sléváren v Evropě. Mezi 

zákazníky patří několik set firem z více než 40 průmyslových odvětví, 

která se zabývají zpracováváním více než 150 druhů standardních nebo 

speciálních ocelí. 

Řešení 

Požadavky Hlavní výhody pro zákazníka

�� Spádový paletový systém 
 > ocelové profily, které jsou uskladněny jako 

první, musí být také jako první vyskladněny 

 > kompaktní konstrukce umožňuje vysoký 

stupeň využití 

 > nehrozí složité hledání vybraných 

ocelových slitin v různých boxech nebo 

kontejnerech 

�� Plastový vysokozátěžový box
 > bIto-plastový box lze bez jakýchkoli 

problémů využívat i na válečkových 

drahách

 > robustní a flexibilní

 > nízká hmotnost v prázdném stavu 

umožňuje snadnou manipulaci

 > Snadné čištění díky hladkým stěnám

Materiál by měl být uložen na bezpečném místě. Zároveň je třeba 

zajistit konzistentní a jednotné období skladování. důležitý je také 

přístup k různým ocelovým slitinám, aby se zabránilo náročnému 

vyhledávání v nepřehledných boxech. nový box musí být vhodný pro 

použití na válečkových dopravnících.

 > bItobox Sl86 na těžký náklad

 > Spádový paletový systém pro s 

uplatněním FIFo principu a separátorem 

FlowStop

ocelové profily, které mají být opět 

zpracovány, byly přechodně skladovány v 

přeplněných kovových boxech. 

neuspořádané skladování stálo ale vzhledem 

ke složité manipulaci spoustu času a také 

spoustu potřebného prostoru. 

 Kompaktní a flexibilní skladování
Zákazník: Schubert & Salzer Feinguss Lobenstein GmbH, 
investičné odliatky

použití Sl86 ve výrobě 

náhradních dílů

bItobox Sl68 – skvělý 

pro štíhlou výrobu 
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SituaceSpolečnost

Společnost Schmersal se sídlem ve Wuppertalu vyvíjí a vyrábí kolem 

25 tisíc položek bezpečnostní techniky a tímto rozsahem je jedním z 

největších poskytovatelů na světě. 

Výrobky zahrnují široký sortiment od mikrospínačů až po těžké spínací 

zařízení.

Řešení 

Požadavky Výhody

�� Významné úspory ve výrobě a skladování  

ve formátu 800 x 600 mm

�� další prostor k dispozici díky 

stohovatelnosti

�� Vysoká dostupnost, nízké náklady na 

případné opravy boxu Sl86

�� S prázdnými boxy lze snadno manipulovat 

bez použití jakéhokoli vozíku

�� dvě přepravky přesně na jednu EUr 

paletu, proto lze využít při skladování na 

vysokých regálech

 > Vysoká odolnost a dlouhá životnost

 > Vyhovuje všem požadavkům na skladování a přepravu

 > Snadnější manipulace než s konvenčními mřížovými boxy

 > lepší využití objemu

 > bItobox Sl86 na těžký náklad v 

základním rozměru 800 x 600 mm

 > Snímací klapka na kloubový závěs pro 

ergonomické používání

Ve výrobě byly používány těžké a nesnadno 

ovladatelné mřížové boxy. bez manipulační 

techniky bylo přemisťování těchto kontejnerů 

nemožné. proto se společnost rozhodla 

poohlédnout se po efektivnější alternativě.

 Kompaktní skladování I manipulace I flexibilita 
Zákazník: Schmersal GmbH & Co.KG, bezpečnostní technika

Snadno udržovaný pořádek 

a rychlý přístup ke všem 

položkám ve skladu

díky snímací klapce je 

zajištěn přístup do boxu, 

díky synchronním závěsům 

lze otevírat jednou rukou
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�� Snadný přístup do přepravky díky odklápěcí části 

�� odebírací otvor může být neustále otevřený

�� Snadná manipulace díky přepravním vozíkům 

��Možné používání boxů pro extrémně těžký náklad i bez zakládacích 

vozíků 

�� Stěny i dno uzavřené  

�� optimální přepravka pro skladování kapalin

�� Vysoce flexibilní přepravka může být snadno používána při 

vychystávání  

�� Jednoduché a rychlé uspořádání  

�� Snadno přizpůsobitelný měnícím se skladovaným položkám  

Případové studie SL86

... jako vychystávací přepravka

… jako záchytná nádrž

… SL86 vychystávací stěna

... jako kompletační přepravka
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�� Jednoduchá obsluha i manipulační technikou  

�� Velmi robustní ližiny, v případě potřeby lze snadno vyměnit

�� Snadná manipulace s přepravkami i bez nutnosti použití 

manipulační techniky 

�� Snadná manipulace s použitím ručního paletového vozíku

�� Ideální přepravka k používání na válečkových dopravnících 

�� Jednoduchá a rychlá objednávka

�� ochrana před neoprávněným přístupem díky víku na kloubový 

závěs 

�� Zaplombovat pomocí jednorázové plomby

… v provozu se zakládacími vozíky

... v provozu s ručním paletovým vozíkem

… jako zásobníky Kanban na válečkových drahách

… ochrana před neoprávněným přístupem



BITO skladovací technika CZ s. r. o.
Sezemická 2757/2

193 00 praha 9

tel.: +420 270 006 021

Fax: +420 270 006 022

E-mail: info@bito.cz

cz.bito.com

BITO telefonní číslo na objednání: +420 270 006 021 
nebo nám napište na info@bito.cz

Objednejte si vzorek za poloviční cenu!

BITOBOX SL86 (800 x 600 mm)

prosím o sjednání termínu návštěvy odborného poradce 

Obj. č. Označení Počet Cena € / ks Celková cena €

Vzorek bItobox Sl86    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 kus

Katalog  zdarma "profesionální sklady"  regály.přepravky.příslušenství – –

Děkujeme za Vaši objednávku! Celkem €

Dodací podmínky: Všechny ceny v eurech s připočtením zákonem stanovené dpH; od hodnoty 200 € doprava zdarma na místo dodání v Čr, včetně balení. U zakázek 
pod 200 € se dodávka uskutečňuje rovněž vyplaceně na místo dodání, včetně balení, avšak účtujeme paušál 20  € na zpracování a přepravní náklady.* Vyhrazujeme si 
změny cen v důsledku kolísání cen surovin, technických změn a „chyb tisku“. dodávky se uskutečňují jen na základě našich všeobecných dodacích a platebních podmínek.  
naše nabídky platí výhradně pro průmyslové a pracovní potřeby. Zboží zůstává až do úplného zaplacení naším majetkem. platba do 8 dnů se slevou 2%, do 21 dní bez slevy. 

* žádné administrativní poplatky za vzorky boxů. 

Mé telefonní číslo: 

požadovaný termín:

datum      razítko / podpis

Firma

Ulice

pSČ/Město

Firma

Ulice

pSČ/Město

Fakturační adresa Odlišná adresa dodávky

kontaktní osoba/e-mail

odvětví/počet zaměstnanců
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