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Rozwiązania Utz dla handlu i e-commerce



Pojemniki oszczędzające powierzchnię do dostarczania żywności do domu klienta
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Pojemnik dla handlu i e-commerce
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Wymiary zewnętrzne Obciążenie
dopuszczalne

Ciężar

600 x 462 x 230 mm do 250 kg 6,2 kg

Kółka Kolor Materiał

4 kółka samonastawne,
0 100 mm, gumowane

ciemnoszary PP

Wymiary zewnętrzne / Wysokość
składowania

Ciężar

600 x 400 x 366 mm /
543 x 345 x 347 mm

360 mm 2.65 kg
wymiary wewnętrzne

Redukcja miejsca Kolor Materiał

70% ciemnoszary PP

Wymiary zewnętrzne / Wysokość
składowania

Ciężar

600 x 398 x 355 mm /
510 x 344 mm

335 mm 2420 g
(+/-70 g)

wymiary wewnętrzne

Materiał Ściany Dno
PP długi bok

perforowany
pełne

System ręcznego komisjonowania
 
                            
 
                            

Wózek transportowy DOLLYFIX                                                          

Reklamówki z artykułami spożywczymi umieszcza się w pojemniku na specjalnych 
zaczepach, co gwarantuje bezpieczeństwo przewożonej żywności. Wypełnione 
pojemniki można składować w stosie jeden na drugim, a puste, po obróceniu o 180 
ograniczają powierzchnię załadunkową nawet o 85 %.

System złożony z wózka DOLLYFIX i pojemnika trapezowego. Przeznaczony 
do transportu pojemników w magazynie sklepu. Wózki można ze sobą łączyć 
i elastycznie dopasowywać ich ilość do wielkości zamówienia. Wypełnione 
pojemniki układane są w stosy, na pałąkach, natomiast puste można włożyć 
jeden w drugi, oszczędzając tym samym miejsce. 

Pojemnik do dostarczania żywności do domu klienta                                                          

Pojemnik:

Wózek:



Proces komisjonowania zamówień w pojemnikach produkcji Georg Utz
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Produkt o profilu trapezowym można składować w stosie za pomocą pokrywy 
albo rozłożonych pałąków. Po rozładunku natomiast i złożeniu pokrywy,
wkłada się je jeden w drugi, redukując 75 % pierwotnej objętości. 

Wysokość 
użytkowa

Wysokość po 
umieszczeniu 
jednego pojemnika 
w drugim

Pojemność Ciężar

Wysokość: 215 mm 37-4320-115     180 mm 80 mm 14 l  1,4 kg
Wysokość: 315 mm 37-4330-115     275 mm 95 mm 14 l  1,9 kg

Wymiary wewnętrzne:
na górze:   346 x 264 mm
na dole:   313 x 231 mm

Pojemnik NESCO z pokrywą (2-częściową)

Pojemniki do komisjonowania
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Wysokość: 215 mm 37-6420-115    175 mm 80 mm 32 l 2,3 kg
Wysokość: 235 mm 37-6422-115     195 mm 87 mm 36 l 2,5 kg
Wysokość: 315 mm 37-6430-115     275 mm 95 mm 50 l 2,6 kg
Wysokość: 340 mm 37-6432-115     284 mm 102 mm  55 l 2,8 kg
Wysokość: 415 mm 37-6440-115    375 mm 120 mm  70 l 3,0 kg
Wysokość: 440 mm 37-6442-115     402 mm 125 mm  74 l 3,2 kg

Wymiary wewnętrzne:
na górze:  545 x 368 mm
na dole:  510 x 330 mm

Pojemnik NESCO z pałąkiem bez pokrywy

Wysokość: 200 mm 37-4320-114     180 mm 65 mm 14 l 1,0 kg
Wysokość: 300 mm 37-4330-114     275 mm 80 mm 21 l 1,5 kg

Wymiary wewnętrzne:
na górze:  346 x 264 mm
na dole:  313 x 231 mm

Wysokość: 200 mm 37-6420-114    175 mm 65 mm 32 l 1,9 kg
Wysokość: 220 mm 37-6422-114     195 mm 78 mm 36 l 2,0 kg
Wysokość: 300 mm 37-6430-114    275 mm 80 mm 50 l 2,3 kg
Wysokość: 325 mm 37-6432-114     300 mm 87 mm 55 l 2,4 kg
Wysokość: 400 mm 37-6440-114    375 mm 105 mm 70 l 2,7 kg
Wysokość: 425 mm 37-6442-114     402 mm 110 mm 74 l 2,8 kg

Wymiary wewnętrzne:
na górze:  545 x 368 mm
na dole:  510 x 330 mm

Rozmiar 400 x 300 mm

Rozmiar 600 x 400 mm

Rozmiar 400 x 300 mm

Rozmiar 600 x 400 mm



Rozładunek towarów w sklepie z użyciem pojemników składanych Georg Utz 
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Pojemniki do komisjonowania

Produkt o profilu trapezowym można składować w stosie za pomocą pokrywy. 
Po rozładunku natomiast i złożeniu pałąków, wkłada się je jeden w drugi, redukując 75 % 
pierwotnej objętości. 

Wysokość: 370 mm 101-6437-1D    338 mm 137,75 mm   66 l 3,0 kg

Wysokość: 265 mm 43-6426  251 mm 110 mm   50 l 2,8 kg
Wysokość: 310 mm 43-6431   296 mm 110 mm  56 l  3,0 kg
Wysokość: 370 mm 43-6437  356 mm 110 mm  67 l 3,3 kg

Wymiary wewnętrzne:
na górze:  550 x 365 mm
na dole:  525 x 340 mm

Wymiary wewnętrzne:
na górze:  545 x 370 mm
na dole:  532 x 354 mm

Pojemnik ALC
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Pojemnik składany
Rozmiar pustych pojemników składanych można zredukować do 20 % ich pierwotnej
wielkości. Na tej samej powierzchni można ułożyć maksymalnie pięć razy więcej 
pojemników składanych, niż byłoby to możliwe w przypadku sztywnych pojemników. 
Dzięki temu redukujemy koszty transportu. 

Wysokość: od 265 do 445 mm

 Dwa systemy składania do wyboru (poprzez 
    unoszenie do góry krótszych boków i składanie 
    dłuższych boków lub system składania poprzez 
    otwarcie zatrzasków samoryglujących 
    i złożenie wszystkich boków do środka pojemnika). 
 Szeroki wachlarz pokryw (np. nakładane, 
    jednoczęściowe, dwuczęściowe) uchwytów, dna 
    oraz wyposażenia dodatkowego (oznakowanie 
    indywidualne, kieszenie etykietowe, plomby 
    zabezpieczające).

• 

• 

Pojemniki o profilu trapezowym z pokrywą

Rozmiar 600 x 400 mm

 800 x 600 mm
 600 x 400 mm
400 x 300 mm
Rozmiar:

Wysokość 
użytkowa

Wysokość po 
umieszczeniu 
jednego pojemnika 
w drugim

Pojemność Ciężar

Pojemnik o profilu trapezowym POOLBOX®

 600 x 400 x 320 mm
 400 x 300 x 220 mm
180 x 130 x 100 mm
Rozmiar:

 300 x 200 x 170 mm
 300 x 200 x 120 mm
800 x 600 x 600 mm
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Proces komisjonowania zamówień w pojemnikach produkcji Georg Utz
 
                            
 
                            



Pojemniki handlowe różnego typu i przeznaczenia

Ścianki Dno Uchwyty

Pełne 
1 krótszy 
bok z klapką 
przesuwną

Specjalne 
podwójne dno 
z odprowadze-
niem cieczy

Z wieńcem 
23 mm,
1 krótszy bok 
opuszczany 
16 otworów 
do odprowa-
dzania wody 
Ø 6,5 mm

Otwory 
uchwy-
towe

Wymiary zewnętrzne:
600 x 400 x 320 mm 
Wymiary wewnętrzne:
568 x 368 x 304 mm
Pojemność: 63 l
Ciężar: 2,0 kg

• • 2

Wymiary zewnętrzne:
600 x 400 x 420 mm 
Wymiary wewnętrzne:
568 x 368 x 404 mm
Pojemność: 84 l
Ciężar: 2,8 kg

• • 2

Pojemnik specjalny do komisjonowania EUROTEC

Pojemnik obrotowy do składowania w stosie Ścianki 
boczne

Dno Uchwyty
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Wysokość 320 mm
Wymiary wewnętrzne:
na górze:
545 x 375 mm
na dole:
515 x 345 mm 
Pojemność: 55 l
Ciężar: 2,3 kg

4
2

4
2

4
2

Pojemnik wielkogabarytowy KOLOX 
Pojemnik składany do składowania w stosie, na bazie palety. Dzięki możliwości złożenia 
ścian pustego pojemnika, można znacząco zredukować jego objętość. W ścianach 
bocznych pojemnika znajdują się otwory dostępowe, ułatwiające załadunek i rozładunek. 
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 Różne warianty płóz i stóp (4 stopy, 9 stóp, 2 płozy
    wzdłużne i 3 stopy lub 3 płozy wzdłużne).
• 

• •
• • •

• •
• •
• •
• •

 1200 x 1000 x 975 mm
 1200 x 800 x 950 mm

 1000 x 600 x 700 mm
 800 x 600 x 530 mm

 800 x 600 x 770 mm

Rozmiar: 

 800 x 600 x 700 mm



Transport towarów do rozładunku w sklepie z użyciem pojemników składanych Georg Utz 
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Pojemniki handlowe różnego typu i przeznaczenia

Pojemnik COOLBOX 4.0 z rejestratorem geolokalizacji i temperatury
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W skład rozwiązania wchodzi pojemnik izotermiczny RAKO z tworzywa sztucznego, 
produkcji Georg Utz, wyposażony w rejestrator elektroniczny autorstwa firmy Blulog 
umożliwiający kontrolę parametrów przewożonego lub magazynowanego towaru. 
Pojemnik komunikując się poprzez sieć internet, przekazuje żądane informacje. Odczyt 
danych można wykonać za pomocą smartfona z technologią NFC. 

Wymiary pojemników:
800 x 600 mm
600 x 400 mm
600 x 200 mm
400 x 400 mm
400 x 300 mm
300 x 200 mm
200 x 150 mm
Wysokość pojemników: 
od 65 do 545 mm

Uwaga

Warianty ścianek: pełne, dziurkowane, szczelinowe,
indywidualnie ukształtowane
Warianty uchwytów: listwa uchwytowa, otwór 
uchwytowy, uchwyt muszlowy
Warianty dna: pełne, pełne z otworami odpływo-
wymi, dno z drenażem, kratowane,  szczelinowe, 
dno z ożebrowaniem, podwójne (pełne lub  
z otworami), specjalne
Szeroka paleta kolorów

• 

• 

• 

Pojemnik RAKO do uniwersalnego zastosowania

• 

• Pojemnik z jednostką izotermiczną
• Higiena i stała temperatura gwarantują zachowanie

ciągłości cyklu chłodzenia

Wózki transportowe
Dzięki wózkom transportowym przewożenie załadunku podczas komisjonowania jest 
szybkie i wygodne. Obrócone pod odpowiednim kątem, można składować w stosie. 
W ofercie są dostępne wózki do różnej wielkości pojemników: 400 x 300 mm, 
600 x 400 mm, 800 x 600 mm. 

Wózki transportowe 
dostępne są w wersjach:

z tworzywa sztucznego

z metalu pokrytego 
tworzywem sztucznym

z metalu ocynkowanego 
galwanicznie



Jesteście Państwo zainteresowani pojemnikami do komisjonowania lub dostaw towarów do klienta? 

 Czekamy na kontakt

utzgroup.com

Nasi doradcy poinformują Państwa o szczegółach oraz odpowiedzą na wszelkie pytania.
Jesteście Państwo zainteresowani przykładami innych rozwiązań do magazynowania 
i transportu, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12

