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Technische specificaties Belastingsspecificaties

Circular Plastics B.V.
Green Park Aalsmeer

Japanlaan 5-7
1432 DK Aalsmeer

Buitenafmetingen (mm) Max. lading per container (kg)

Dynamisch

1212x1012x995

Lange
levensduur
(tot wel 10 jaar)

Stoot-
bestendig

Goede gewicht/
sterkte-verhouding

100%
recyclebaar

Water-
bestendig

Stapelbaar &
opvouwbaar

500kg*

500kg*

11

*Afhankelĳk van de dichtheid van de in de container verpakte
goederen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

1Andere hoogten op verzoek leverbaar.

1000kg*

Binnenafmetingen (mm) Stapelhoogte lege retourcontainers

Gewicht van het deksel (kg)

Materiaal

Kwaliteit zĳwanden

Gewicht van de zĳwanden (kg)

Gewicht van de pallet (kg)

Statisch (kg)

Containervolume (L)

Opvouwbare containermet opgeborgen deksel

Ruimte-optimalisering

Retourverhouding tot 4,6 afhankelĳk van de hoogte van
de zĳwanden en het type vrachtauto voor vervoer.

230 (+208/gestapelde container)Opgevouwen hoogte (mm)

Ons uitgebreide assortiment van AkyPak-containers zĳn ontwikkeld en gemaakt volgens de principes van de
circulaire economie en zĳn daardoor een belangrĳk element om de afhankelĳkheid van eenmalige verpakkingen te
verminderen en de CO2-uitstoot van de toeleveringsketens terug te dringen. Ze zĳn aan het eind van hun
levensduur volledig recyclebaar zonder afval op te leven.

Contact:
info@circular-plastics.com

Dit is onze compactste containerset in opgevouwen toestand doordat het deksel precies in het frame kan worden
opgeborgen. Zo kunnen tot 11 lege containers veilig worden gestapeld, bespaart u op magazĳnruimte en zĳn de
retourzendingen zeer efficiënt.

Deze grote en robuuste container is ideaal voor opslag en transport van bulkgoederen en grote, buitenstandaard of
onregelmatig gevormde goederen die niet gemakkelĳk en veilig voor logistieke verwerking kunnen worden
verpakt en op pallets worden opgeslagen.

Net als alle andere containers uit de serie AkyPak® Advanced is de Advanced 1200x1000 lichtgewicht,
lekbestendig, duurzaam, gemakkelĳk te hanteren, stapelbaar, geschikt voor AGV’s en traditionele
vorkheftrucks en wordt als een set geretourneerd.

1135x935x810

11,5kg

10kg

6kg

860 Liter

HDPE / PP

3000g/m²

AkyPak®Advanced
1200x1000

Opbergen deksel
Het deksel kan precies in het
palletframe worden
opgeborgen waardoor de
hoogte van de opgevouwen
set wordt geoptimaliseerd


