Transportkist K 470 Plus –
stolpcontainer
Met de K 470 Plus streeft ZARGES naar een innovatief
verpakkingsconcept: een tweedelig transportsysteem
bestaande uit het bovenste en het bodemdeel. Zo
kunnen elementen met verschillende hoogten
gecombineerd worden, zodat vele variaties mogelijk
zijn.

Productomschrijving

naar het product

Afneembaar bovenste gedeelte en deksel uitgerust
met afdichting rondom.
Deksel met scharnieren van roestvrij staal en
Neopreen dekselpakking rondom.
2 basisafmetingen (550 × 350 mm en 750 × 550 mm)
standaard beschikbaar, speciale afmetingen mogelijk
op aanvraag.
Bij de serie K 470 stapelbaar.
Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en
hoekversteviging voor extra stevige vorm.
Stapelbare universele kist van aluminium.
Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van
gietaluminium.
Profielstootranden volledig gelast.
Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot,
loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot
(maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat
(lengte en breedte). Speciale afmetingen op
aanvraag.
ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch
hanteren en belastingen tot 50 kg.
ZARGES comfortsluiting voor ergonomische
bedienbaarheid en extreem lange levensduur.

Producteigenschappen
Geïntegreerde rolwielen: nee
Handgrepen: Terugverende handgrepen
Kleur van de stapelhoeken: Aluminium, naturel
Materiaal: Aluminium
Materiaal van de stapelhoeken: Aluminium
Pakking: geschuimde dekselpakking
Sluitingen: Comfortsluitingen
Stapelhoeken: ja
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Bestelnr.

Binnenmaten: l x b x h

Buitenmaten: l x b x h

Gewicht

Hoekribben

Omschrijving

Rondom lopende
ribben

Volumen

40500

550 mm × 350 mm ×
150 mm

ca. 600 mm × ca. 400 mm ×
ca. 180 mm

2.6 kg

nee

Bodemdeel

nee

29 l

40501

550 mm × 350 mm ×
220 mm

ca. 600 mm × ca. 400 mm ×
ca. 250 mm

4 kg

ja

Bovendeel: Totale hoogte met
bodemdeel 150 mm: 370 mm

nee

42 l

40502

550 mm × 350 mm ×
380 mm

ca. 600 mm × ca. 400 mm ×
ca. 410 mm

4.7 kg

ja

Bovendeel: Totale hoogte met
bodemdeel 150 mm: 530 mm

ja

73 l

40503

750 mm × 550 mm ×
150 mm

ca. 800 mm × ca. 600 mm ×
ca. 180 mm

4.8 kg

nee

Bodemdeel

nee

62 l

40504

750 mm × 550 mm ×
220 mm

ca. 800 mm × ca. 600 mm ×
ca. 250 mm

5.5 kg

ja

Bodemdeel

nee

91 l

40505

750 mm × 550 mm ×
380 mm

ca. 800 mm × ca. 600 mm ×
ca. 410 mm

8.6 kg

ja

Bovendeel: Totale hoogte 530 resp. 600
mm

ja

157 l

40506

750 mm × 550 mm ×
580 mm

ca. 800 mm × ca. 600 mm ×
ca. 610 mm

10.5 kg

ja

Bovendeel: Totale hoogte 730 resp. 800
mm

ja

240 l
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