
Geschikt voor glazen en kunststof
flessen tot 1000 ml

Transportverpakking 
voor gevaarlijke
vloeistoffen - UN Keur
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Technische kenmerken

• Geschikt voor Packaging Group II en III
• Ontwikkeld voor duurzaam, meermalig gebruik
• Zéér sterke constructie in aluminium
• Waterdicht conform klasse IP54 (spatwaterdicht)
• Stevige handgrepen
• Stapelbaar
• In elke gewenste kleur te spuiten en te bedrukken met uw logo of tekst

Enorme flexibiliteit

Door de combinatie van verschillende diameters en
hoogtes in de uitsparingen zijn de kisten inzetbaar voor
een combinatie van flessen of potten in verschillende
afmetingen en materialen. 

De uitsparingen zijn zo geconstrueerd dat flessen
enigszins ingeklemd worden. Elke uitsparing heeft
meerdere niveaus en is daarmee geschikt voor flessen
in verschillende diameters.
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UN Keur

Artikelcode UN keur LxBxH intern LxBxH extern Gewicht Inhoud
FAE.008769 4B/Y15/S/--/NL/TCPI-FAES-140538 350 x 250 x 310 mm 390 x 290 x 350 mm 3,1 kg 6 flessen
FAE.008770 4B/Y22/S/--/NL/TCPI-FAES-140539 550 x 350 x 310 mm 590 x 390 x 350 mm 5,0 kg 10 flessen
FAE.009168 4B/Y23/S/--/NL/TCPI-FAES-140539 550 x 350 x 380 mm 590 x 390 x 420 mm 5,4 kg 10 flessen
FAE.008771 4B/Y45/S/--/NL/TCPI-FAES-140540 550 x 550 x 380 mm 590 x 590 x 420 mm 6,8 kg 18 flessen
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Kwalitatieve onderdelen

Een korte toelichting op kwaliteit en functie van de onderdelen: 

• Elke koffer is voorzien van een laag S22 schuim op de bodem en in het deksel. Het primaire interieur is 
opgebouwd uit LD18 schuim. Specifieke technische gegevens kunnen opgevraagd worden. 

• Tussen het S22 schuim op de bodem en het LD18 interieur is een absorberende laag voorzien. Deze 
absorberende laag is voor industrieel gebruik. De grijze industriële kleur verbergt vuil, gaat langer mee 
en bespaart kosten. Absorbeert in een oogwenk oliën, brandstoffen, water en chemicaliën.

Enorme flexibiliteit

Zowel glazen als PP flessen en potten zijn toegestaan.

Wilt u er zeker van zijn dat uw flessen en/of potten toegestaan 
zijn? Stel uw vraag aan onze engineers!

UN Keur

Flessen 250 ml ø 60 mm
500 ml ø 74 mm
1000 ml ø 94 mm

Potten 500 ml ø 89 mm
1000 ml ø 120 mm


