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Pojemniki oszczędzające powierzchnię do dostarczania żywności do domu klienta
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Pojemniki dystrybucyjne

Pojemnik do dostaw artykułów spożywczych
Pojemnik posiada zamknięte dno, cztery ażurowe ściany, a także cztery otwory uchwytowe
ułatwiające ręczną manipulację. Jest to rodzaj pojemnika obrotowego - pełny można
ustawiać w stos i przewozić jeden na drugim. Po wypakowaniu zawartości natomiast,
wystarczy opakowanie obrócić o 180° i umieścić pojemniki jeden w drugim, a ograniczymy
w ten sposób powierzchnię załadunkową nawet o 85 %. Na górnej krawędzi pojemniki
posiadają specjalne uchwyty, które służą do zamocowania reklamówek, oddzielających
od siebie różny asortyment. Takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo przewożonej
żywności – ochronę przed zgnieceniem, wylaniem czy uszkodzeniem artykułów spożywczych.

Pojemnik Internesta do kompletacji i dystrybucji
Internesta to lekki i wytrzymały pojemnik, który z powodzeniem może być wykorzystywany
w całym procesie obsługi zamówień online - od momentu kompletacji w sklepie lub magazynie,
aż po dystrybucję do klienta. Dzięki wymiennym przegrodom, umieszczonym wewnątrz
pojemnika można segregować zamówienia i oddzielać od siebie różne grupy produktów.
Po złożeniu pałąków i umieszczeniu pustych pojemników jeden w drugim, redukujemy
pierwotną objętość o 75 % i oszczędzimy tym samym miejsce w transporcie.

Wymiary zewnętrzne /
wymiary wewnętrzne

Wysokość
użytkowa
w stosie

Waga
pojemnika

600 x 398 x 355 mm /
510 x 344 mm

338 mm

2,42 kg

Pojemność

Materiał

64 l

PP

Wymiary
zewnętrzne

Wymiary
wewnętrzne

Wysokość
użytkowa
w stosie

600 x 400 x 253 mm

na górze:
576 x 375 mm
na dole:
545 x 342 mm

253 mm

Wysokość po
umieszczeniu jednego
pojemnika w drugim

Waga
pojemnika

Pojemność

64,5 mm (1/4)

1,8 kg (wersja
bez pałąków),
1,94 kg (wersja
z pałąkami)

48 l

Wymiary
zewnętrzne

Wymiary
wewnętrzne

Wysokość
użytkowa
w stosie

600 x 400 x 366 mm

na górze:
574 x 377 mm
na dole:
545 x 345 mm

360 mm

Waga pojemnika

Pojemność

Materiał

2,65 kg

67 l

PP

Wymiary
zewnętrzne

Obciążenie
dopuszczalne

Waga
wózka

600 x 462 x 230 mm

do 250 kg

6,2 kg
(bez uchwytu)
13,6 kg
(z uchwytem)

Kółka

Kolor

Materiał

4 kółka samonastawne,
Ø 100 mm, gumowane

ciemnoszary

PP

Materiał
PP

Pojemnik:

Pojemnik dystrybucyjny
Wypełnione pojemniki układane są w stosy, na pałąkach, natomiast puste można włożyć
jeden w drugi, oszczędzając miejsce transporcie. W połączeniu z wózkiem Dollyfix,
pojemnik tworzy system ręcznego komisjonowania, przeznaczony do transportu
pojemników w magazynie sklepu.

Wózek:

Pojemniki dystrybucyjne
na wózku transportowym
DOLLYFIX
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Proces komisjonowania zamówień w pojemnikach produkcji Georg Utz
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Pojemniki dystrybucyjne
Wysokość
użytkowa

Wysokość po
umieszczeniu
jednego pojemnika
w drugim

Pojemność Waga
pojemnika

37-4320-115
37-4330-115

180 mm
275 mm

80 mm
95 mm

14 l
14 l

1,4 kg
1,9 kg

37-6420-115
37-6422-115
37-6430-115
37-6432-115
37-6440-115
37-6442-115

175 mm
195 mm
275 mm
284 mm
375 mm
402 mm

80 mm
87 mm
95 mm
102 mm
120 mm
125 mm

32 l
36 l
50 l
55 l
70 l
74 l

2,3 kg
2,5 kg
2,6 kg
2,8 kg
3,0 kg
3,2 kg

101-6437-1D

338 mm

137 mm

66 l

3,0 kg

43-6426
43-6431
43-6437
43-6426

251 mm
296 mm
356 mm
360 mm

110 mm
110 mm
110 mm
110 mm

50 l
56 l
67 l
60 l

2,8 kg
3,0 kg
3,3 kg
3,4 kg

Pojemnik NESCO z pokrywą
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.

Rozmiar 400 x 300 mm
Wymiary wewnętrzne:
na górze: 346 x 264 mm
na dole:
313 x 231 mm
Wysokość: 215 mm
Wysokość: 315 mm

Rozmiar 600 x 400 mm
Wymiary wewnętrzne:
na górze: 545 x 368 mm
na dole:
510 x 330 mm
Wysokość: 215 mm
Wysokość: 235 mm
Wysokość: 315 mm
Wysokość: 340 mm
Wysokość: 415 mm
Wysokość: 440 mm

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

Rozmiar 600 x 400 mm
Wymiary wewnętrzne:
na górze: 550 x 365 mm
na dole:
525 x 340 mm
Wysokość: 370 mm

Pojemniki ALC

Rozmiar 600 x 400 mm
Wymiary wewnętrzne:
na górze: 545 x 370 mm
na dole:
532 x 354 mm
Wysokość: 265 mm
Wysokość: 310 mm
Wysokość: 370 mm
Wysokość: 400 mm
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Rozładunek towarów w sklepie z użyciem pojemników składanych Georg Utz
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Pojemniki dystrybucyjne

Pojemnik składany Futurebox
Jest to wygodne w obsłudze i bezpieczne opakowanie wielokrotnego użytku, które
pozwala zredukować przestrzeń ładunkową o 70 %. Po złożeniu rozmiar pojemnika
Futurebox zostaje ograniczony do wysokości górnej ramy wraz z dnem - z 320 mm pierwotnej
wysokości do 90 mm.

Wymiary zewnętrzne /
wymiary wewnętrzne

Wysokość
po złożeniu

Waga
pojemnika

600 x 400 x 320 mm /
555 x 367 x 294 mm

90 mm

3,7 kg

Pojemność

Wersje
kolorystyczne

Pokrywa

60 l

Niebieski,
czerwony,
zielony, żółty

Dwuczęściowa

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.

Rozmiar:
400 x 300 mm
600 x 400 mm
800 x 600 mm
Wysokość: od 225 do 445 mm

Składana skrzynia

• 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).

Wymiary zewnętrzne /
wymiary wewnętrzne

Wysokość
po złożeniu

Waga
pojemnika

800 x 600 x 465 mm /
760 x 560 x 450 mm

120 mm

7,0 kg

Pojemność

Dno

Rodzaj
uchwytu

192 l

Czarne,
częściowo
wzmocnione

2 otwory
uchwytowe
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Obsługa zamówień w magazynie automatycznym
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Pojemniki do magazynów automatycznych

Pojemnik EUROTEC

Uwaga

EUROTEC to produkt przeznaczony do automatycznej obsługi we wszystkich popularnych
systemach magazynowych. Dzięki specjalnym wpustom, pojemniki EUROTEC są idealnie
przystosowane do manipulacji przez robot przemysłowy, umożliwiając precyzyjne
zamocowanie na automatycznych przenośnikach. Pojemnik występuje w bardzo wielu
wymiarach oraz wariantach dna. Odpowiednio dobrany rodzaj dna do planowego obciążenia
pojemnika, eliminuje ewentualną możliwość jego wygięcia oraz zapewnia właściwe
przemieszczanie na przenośnikach.

• Warianty uchwytów: otwór uchwytowy, uchwyt
muszlowy
• Warianty dna: pełne, z ożebrowaniem, z wieńcem
(17, 20 lub 23 mm), podwójne pełne

Wymiary pojemników:
200 x 150 mm
300 x 200 mm
400 x 300 mm
600 x 400 mm
Wysokość:
Od 80 do 420 mm

Pojemnik EUROTEC z otworem inspekcyjnym

Pojemniki EUROTEC z przegrodami

Wymiary zewnętrzne /
wymiary wewnętrzne

Waga
pojemnika

Pojemność

600 x 400 x 420 mm /
568 x 368 x 404 mm

2,8 kg

84 l

Ścianki

Dno

Rodzaj
uchwytu

Pełne, krótszy bok
z klapką przesuwną

Specjalne,
2 otwory
podwójne
uchwytowe
z odprowadzeniem cieczy

Wymiar zewnętrzny /
wymiar wewnętrzny

Wysokość
użytkowa
w stosie

Pojemność

600 x 400 mm /
565 x 365 mm

185, 193, 235
lub 293 mm

40, 42, 52
lub 63 l

Ścianki boczne

Uchwyty

Przegrody

Z rowkami
wewnętrznymi
na przegrody

4 uchwyty
muszlowe

Wzdłużne
i poprzeczne
lub
poprzeczne

Wymiar wewnętrzny

Wysokość
użytkowa
w stosie

Pojemność

650 x 450 x 220 mm
lub 320 mm

190 lub 290 mm 48 lub 73 l

Ścianki boczne

Uchwyty

Przegrody

Zamknięte, z rowkami
wewnętrznymi
na przegrody

4 uchwyty
muszlowe

Wzdłużne
i poprzeczne
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Transport towarów do rozładunku w sklepie z użyciem pojemników składanych Georg Utz
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Pojemniki do uniwersalnego zastosowania

Pojemnik RAKO

Uwaga
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

Pojemnik obrotowy do składowania w stosie

• Warianty ścianek: pełne, dziurkowane, szczelinowe,
indywidualnie ukształtowane
• Warianty uchwytów: listwy uchwytowe, otwory
uchwytowe, uchwyty muszlowe
• Warianty dna: pełne, szczelinowe, z żebrem,
kratowane, z ożebrowaniem, podwójne
• Szeroka paleta kolorów

Uwaga
• Warianty ścianek: pełne lub dziurkowane
(na długim boku)
• Warianty dna: pełne, dziurkowane
• Warianty uchwytów: 2 uchwyty muszlowe
lub 4 otwory uchwytowe

Waga pojemnika: 2,3 kg

Wózki transportowe
Dzięki wózkom transportowym przewożenie załadunku podczas magazynowania 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
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Jesteście Państwo zainteresowani pojemnikami dystrybucyjnymi?

Czekamy na kontakt
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.

Grupa Utz

Sklep Online

utzgroup.com

