
PALLETBOXEN
STRONGBOX 

 
MET VLAKKE  

BINNENWAND
1200 X 800
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1200 x 800 x 780 mm, 475 ltr.
(1110 x 710 x 605 mm binnenwerks)
gewicht 34 kg

art.nr. omschrijving

1090/C4 op 4 poten

art.nr. omschrijving

1090/CT6 op 2 sleden

art.nr. omschrijving

1089/C4 op 4 poten

art.nr. omschrijving

1089/CT6 op 2 sleden

Palletboxen 1200 x 800 mm op 
wielen in kruisvorm zijn slechts 
40 mm hoger (standaard op 
palletboxen afmeting met 
1200 x 800 mm en op andere 
afmetingen als maatwerk).

art.nr. omschrijving

4409.820 oplegdeksel

 Palletboxen worden standaard 
gefabriceerd uit vorstbestendi-
ge HDPE en zijn belastbaar tot 
maximaal 4300 kilo in een sta-
pel (afhankelijk van bodemuit-
voering). De bodems zelf, mits 
geplaatst op een vlakke vloer, 
dragen tot 800 kilo.

Palletboxen in euroformaat met vlakke wanden zijn bijzonder sterk 
en door de gladde binnenwanden perfect te ledigen. De wanden 
kunnen zowel gesloten als geperforeerd zijn. Er is keuze uit drie 
bodemuitvoeringen:
• Vier poten: voor de agri-industrie (de inhoud mag boven de box 

uitsteken) 
• Twee sleden: betere stapeling, ook geschikt voor rollenbanen 
• Drie sleden: industrieel gebruik, zwaar belastbaar voor bijvoor-

beeld accurecycling of oud papier recycling bij drukkerijen. 

Meer informatie over (zwaar-
last) transportrollers op pagi-
na 86. 

1200 x 800 x 580 mm, 333 ltr.
(1110 x 710 x 425 mm binnenwerks)
gewicht 27 kg

1200 x 800 x 600 mm, 333 ltr. 
(1110 x 710 x 425 mm binnenwerks)
gewicht 29,9 kg

1200 x 800 x 760 mm, 475 ltr.
(1110 x 710 x 605 mm binnenwerks)
gewicht 31,1 kg

1200 x 800 mm 
gewicht 6,6 kg

1200 x 800 580/600 mm hoog, 333 ltr 760/780 mm hoog, 475 ltr

4 poten 2 sleden 3 sleden 4 poten 2 sleden 3 sleden 

bodem / zijwanden
gesloten

1090/C4 1090/CT6 1090/C3T 1089/C4 1089/CT6 1089/C3T

27 kg 29,9 kg 33,3 kg 31,1 kg 34 kg 37,4 kg

bodem / zijwanden 
geperforeerd

1090/F4 1090/FT6 1090/F3T 1089/F4 1089/FT6 1089/F3T

25,8 kg 28,7 kg 32,2 kg 30,1 kg 33 kg 36,4 kg




