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Ekonomik Taşıma Sistemleri
Katlanabilir konteynır sistemleri hafif eşyaların taşınması 
için son derece uygundur. 

Temini maliyet yönünden kolay olup hafifliğine göre 
dayanımı oldukça yüksektir. 

Konteynırlar ideal paketleme yoğunluğuna sahip olup 
taşıma sırasında darbe önleyici özelliktedir.

Boş olarak sevk edilmesi sırasında gövde kısmı katlanabilir 
olup üst ve alt aksamları arasında istiflenebilmektedir.

Katlanabilir konteynırlar dayanıklı malzemesi ve yapı 
tasarımıyla çok çeşitli uygulamalara uygun olup temel 
özelliklerinden mekanik ve termal dayanımı onu zorlu 
endüstriyel uygulamalarına uygun hale getirmektedir. 

•	 Kullanım kolaylığı, yer tasarrufu sağlayan istiflenebilirlik.
•	 Levha kalınlığı ve hafiflik: Yükleme kapasitesine göre 

farklı kalınlık yada ağırlıklara ulaşmak mümkündür.
•	 Kutu yüksekliği: Kutunun yüksekliği optimum paketleme 

yoğunluğuna ulaşmak için ayarlanabilir.
•	 Kapalı kutu kenarı: Örneğin özel hijyen gerektiren 

uygulamalar gibi belli başlı uygulamalarda dış kenarın 
kaynakla kapatılması mümkündür.

•	 Yükleme kapakları: Kolayca boşaltılıp yükleme 
yapılabilmesi için, yükleme kapakları kutunun gövde 
kısmına yapılabilir.

•	 Etiket cepleri: Konteynırların etiketlenmesi ve 
markalanması için çeşitli formatlarda etiket cepleri 
mevcuttur.

•	 Baskı: Tek ya da tüm yüzeylerine baskı yapılabilir. Levha ya 
da baskıda farklı renk seçenekleri kullanılabilir.

•	 Alt ekleri ve ayraçları: Tamamiyle alt yüzey veya malların 
ayrılmasını gerektiren uygulamalarda alt ekleri ve 
ayraçların temin edilmesi mümkündür.

•	 Bölme ve şekillendirme ekleri: Malzemelerin güvenli bir 
şekilde paketlenmesinde, ürüne özel paketleme veya 
şekillendirme ekleri geliştirilebilir.
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Ekonomik çok yönlü 
lojistik sistem:

Ekonomik 
•	 Alışılmış kafes kutulara nazaran daha düşük 

dara ağırlığı.
•	 Fonksiyonel ve ürün dostu.
•	 Yer kazanımı ( katlanmış olarak %80’den fazla 

hacim kazanımı olmaktadır).
•	 Yüksek dolum hacmi ve optimum seviyede 

boşluk doldurma.
•	 Depolama ve nakliye bedelinden kazanç
•	 Kiralama opsiyonu ile bütçenize göre farklı 

alım şekilleri.

Güçlü
•	 Hava koşullarına dayanıklı
•	 Uzun süreli yüzey dayanımı
•	 Uzun yaşam döngüsü

Esnek
•	 Katlanabilir
•	 Ürüne özgü kalınlık
•	 Ürüne özgü baskı yapılabilirlik
•	 Taşınabilirlik
•	 Blok halinde rafa gerek kalmadan 

stoklanabilirlik

Güvenli
•	 Son derece yüksek mekanik özellikler
•	 Şekle göre yüksek stabilite
•	 Darbelerden ve içeriğin kirlenmesine karşı 

koruyucu özellik
•	 Birbirine geçmeli istifleme
•	 Teması kesici özellik

Ekolojik
•	 Uzun dayanım ve çok yönlü kullanım
•	 Kolay temizlenebilirlik
•	 Geri toplama sırasındaki düşük hacimleri ile 

trafiği azaltıcı etki
•	 İç paketleme maliyet ve atık yönünden kazanç
•	 Geri dönüşüm özelliği

Standart Ebatlar (En X Boy X Yükseklik)
•	 80 X 120 X 90 cm
•	 100 X120 X 90 cm

Düşük yanıcı özellik: Stand yapıları ve hava 
kargo taşımacılığı gibi özel uygulamalar için 
uygundur.

Ekstra güç: Ağır yüklere dayanım için 
yoğunluğu ve kalınlığı arttırılmış ürünler 
mevcuttur.

Geri dönüşümlü kutular kullanarak taşımada % 80’e 
varan tasarruf sağlayın
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