DK90

DK90A

Tilbehør og specialudstyr
Silketryk og stempelindsats
Tryk eller indstøbt stempelindsats til reklame og branding,
eller angivelse af tilhørsforhold.
Lukkeclips til håndtag
Clips til at lukke håndtag ved transport af fx små emner.

Tralle

DK91

Modulbox-system

Stabelbare transportkasser til let, sikker og pladsbesparende logistik

Etiketholder
Holder til etiketter med beskrivelser eller varenumre mv.
Hjørnesvejsning
Påsvejsning af hermetisk lukkede, dobbeltvæggede
hjørner ved fx specielle hygiejnekrav.
Bund- og sideperforering
Tremmebund eller -sider til specielle ventilationskrav.
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Transportkasser til ethvert formål
Modulbox-systemet fra Schoeller Plast er en serie stabelbare transportkasser i forskellige størrelser.
Oprindeligt er Modulbox-systemet udviklet til og i samarbejde med førende skandinaviske dagligvaredistributører
som Coop Norden (tidl. FDB og KF Sverige) samt IRMA,
med henblik på at gøre transport og logistik af varer let,
sikker og pladsbesparende.
De samme behov efterspørges i mange andre brancher,
og derfor bruges Modulbox-systemets transportkasser i
dag også i levnedsmiddelindustrien og en lang række
andre brancher til vidt forskellige formål.

Standard Modulbox 600 x 400 mm
Type

Standard Modulbox 400 x 300 mm

Udvendige mål / mm Indvendige mål / mm Volumen i
LxBxH
LxBxH
liter

Lagerføres i
farverne

Antal pr.
EUR-palle

Type

Udvendige mål / mm Indvendige mål / mm
LxBxH
LxBxH

Volumen i
liter

Lagerføres i
farverne

Antal pr.
EUR-palle

DK35 (C26)

606 x 406 x 264

580 x 380 x 250

52,7

hvid, beige,
rød & blå

28

DK52 (D26)

406 x 303 x 264

380 x 289 x 250

27,5

hvid, beige, rød,
blå & sort

56

DK36 (C18)

606 x 406 x 180

580 x 380 x 166

37

hvid, beige,
rød & blå

40

DK37 (D18)

406 x 303 x 180

380 x 289 x 166

18,5

hvid, beige,
rød & blå

80

DK71 (C14)

606 x 406 x 138

580 x 380 x 124

27

Lagerføres ikke

60

DK53 (D9)

406 x 303 x 95

380 x 289 x 81

9

hvid, beige,
rød & blå

168

DK51 (C11)

606 x 406 x 112

580 x 380 x 98

22

hvid, beige,
rød & blå

72

DK103

406 x 303 x 128

380 x 283 x 120

13

hvid

120

Sikker stabling uanset størrelse
Modulbox-systemet er opbygget ud fra et internationalt
standardmål på 600 x 400 mm. Det betyder, at transportkasserne, uanset størrelse, passer ovenpå hinanden, så de
let og sikkert kan stables.
For ekstra sikkerhed låses transportkasser af halv størrelse
(400 x 300 mm) fast ved stabling, så de ikke forskubbes.
Dobbeltvæggede hjørner med palletiseringsribber giver
ekstra stabilitet ved stabling, transport og opbevaring.

DK35 (C26)

DK36 (C18)

DK71 (C14)

DK51 (C11)

DK52 (D26)

Tilpasset Modulbox 600 x 400 mm
Type

DK37 (D18)

DK53 (D9)

Låg 400 x 300 mm

Udvendige mål / mm Indvendige mål / mm Volumen i
LxBxH
LxBxH
liter

Lagerføres i
farverne

Antal pr.
EUR-palle

Type

Udvendige mål / mm
LxBxH

Lagerføres i
farverne

Antal pr.
EUR-palle

Tekniske informationer

DK80 (C20-H)

606 x 406 x 201

580 x 380 x 174

38

hvid

40

DK68 (D-låg)

406 x 303 x 27

hvid, beige,
rød & blå

400

• Godkendt til fødevarer

DK82

606 x 406 x 191

580 x 380 x 175

39

40

*DK109 (kølelåg)

406 x 303 x 49

grå

120

• Fremstillet i UV-bestandigt polyethylen HD og tåler
vind og vejr

rød, brun,
grøn & sort

DK136

600 x 400 x 138

580 x 380 x 124

25

60

• Tåler hyppig rengøring med bl.a. alkyder, kemikalier
og svage syrer

rød,
blå & sort

DK38 (C-låg)

606 x 406 x 27

–

–

hvid, beige,
rød & blå

200

• Tåler vask i op til +80°C i kortere varighed
• Anvendelsestemperatur fra -35°C - +60°C
• Slagfast og med stablingsstyrke op til 450 kg
• Lang levetid, selv med mange omløb
• Miljøvenlig produktion - ingen tungmetaller, råvaren
kan genanvendes flere gange
• Ergonomisk design giver let håndtering
Modulbox-systemet udvikles og udbygges fortsat til nye
formål i samarbejde med brugerne.

DK80 (C20-H)

DK82

DK136

DK103

DK38

*Kølelåget kan også anvendes på 600 x 400 mm kasser. Der skal så anvendes 2 låg.

DK68 (D-låg)

DK109 (kølelåg)
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EUR-palle
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Tilpasset Modulbox 600 x 400 mm
Type

Låg 400 x 300 mm

Udvendige mål / mm Indvendige mål / mm Volumen i
LxBxH
LxBxH
liter

Lagerføres i
farverne

Antal pr.
EUR-palle

Type

Udvendige mål / mm
LxBxH

Lagerføres i
farverne

Antal pr.
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DK80 (C20-H)

606 x 406 x 201

580 x 380 x 174
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hvid

40

DK68 (D-låg)

406 x 303 x 27

hvid, beige,
rød & blå

400

DK82

606 x 406 x 191

580 x 380 x 175

39

rød, brun,
grøn & sort

40

*DK109 (kølelåg)

406 x 303 x 49

grå
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600 x 400 x 138
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rød,
blå & sort

60
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–
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DK80 (C20-H)
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*Kølelåget kan også anvendes på 600 x 400 mm kasser. Der skal så anvendes 2 låg.

Transportkasser til ethvert formål
Modulbox-systemet fra Schoeller Plast er en serie stabelbare transportkasser i forskellige størrelser.
Oprindeligt er Modulbox-systemet udviklet til og i samarbejde med førende skandinaviske dagligvaredistributører
som Coop Norden (tidl. FDB og KF Sverige) samt IRMA,
med henblik på at gøre transport og logistik af varer let,
sikker og pladsbesparende.
De samme behov efterspørges i mange andre brancher,
og derfor bruges Modulbox-systemets transportkasser i
dag også i levnedsmiddelindustrien og en lang række
andre brancher til vidt forskellige formål.
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Sikker stabling uanset størrelse
Modulbox-systemet er opbygget ud fra et internationalt
standardmål på 600 x 400 mm. Det betyder, at transportkasserne, uanset størrelse, passer ovenpå hinanden, så de
let og sikkert kan stables.
For ekstra sikkerhed låses transportkasser af halv størrelse
(400 x 300 mm) fast ved stabling, så de ikke forskubbes.
Dobbeltvæggede hjørner med palletiseringsribber giver
ekstra stabilitet ved stabling, transport og opbevaring.
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Tilpasset Modulbox 600 x 400 mm
Type

DK37 (D18)
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Udvendige mål / mm Indvendige mål / mm Volumen i
LxBxH
LxBxH
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Antal pr.
EUR-palle

Type
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LxBxH

Lagerføres i
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Antal pr.
EUR-palle

Tekniske informationer
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606 x 406 x 201

580 x 380 x 174
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40
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hvid, beige,
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• Godkendt til fødevarer

DK82

606 x 406 x 191

580 x 380 x 175

39

40
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406 x 303 x 49

grå
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• Fremstillet i UV-bestandigt polyethylen HD og tåler
vind og vejr

rød, brun,
grøn & sort

DK136

600 x 400 x 138

580 x 380 x 124

25
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• Tåler hyppig rengøring med bl.a. alkyder, kemikalier
og svage syrer

rød,
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DK38 (C-låg)

606 x 406 x 27

–

–
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• Tåler vask i op til +80°C i kortere varighed
• Anvendelsestemperatur fra -35°C - +60°C
• Slagfast og med stablingsstyrke op til 450 kg
• Lang levetid, selv med mange omløb
• Miljøvenlig produktion - ingen tungmetaller, råvaren
kan genanvendes flere gange
• Ergonomisk design giver let håndtering
Modulbox-systemet udvikles og udbygges fortsat til nye
formål i samarbejde med brugerne.

DK80 (C20-H)

DK82

DK136

DK103

DK38

*Kølelåget kan også anvendes på 600 x 400 mm kasser. Der skal så anvendes 2 låg.

DK68 (D-låg)

DK109 (kølelåg)

Øvrige kasser og transportenheder
Type

Udvendige mål / mm Indvendige mål / mm
LxBxH
LxBxH

Volumen
i liter

Lagerføres i
farverne

Antal pr.
EUR-palle

DK90

623 x 499 x 362

551 x 450 x 348

86

rød, brun & blå

20

DK90A

623 x 499 x 164

551 x 450 x 150

37

rød, brun & blå

60

Tralle

610 x 410

–

–

gul, blå & orange

84

DK91

600 x 400 x 148

–

1/4 palle

brun

80

DK90

DK90A

Tilbehør og specialudstyr
Silketryk og stempelindsats
Tryk eller indstøbt stempelindsats til reklame og branding,
eller angivelse af tilhørsforhold.
Lukkeclips til håndtag
Clips til at lukke håndtag ved transport af fx små emner.

Tralle

DK91

Modulbox-system

Stabelbare transportkasser til let, sikker og pladsbesparende logistik

Etiketholder
Holder til etiketter med beskrivelser eller varenumre mv.
Hjørnesvejsning
Påsvejsning af hermetisk lukkede, dobbeltvæggede
hjørner ved fx specielle hygiejnekrav.
Bund- og sideperforering
Tremmebund eller -sider til specielle ventilationskrav.
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