clever - creative - sustainable - smart

Utz dla przetwórstwa spożywczego

utzgroup.com

O firmie
Firma Georg Utz jest producentem pojemników transportowych, palet i części technicznych z tworzywa sztucznego.
Stanowi część założonej w 1947 r., szwajcarskiej grupy Georg Utz Holding AG - wiodącego gracza na rynku innowacyjnych, trwałych
i funkcjonalnych rozwiązań magazynowych i transportowych.
Przedsiębiorstwo jest dostawcą bogatej gamy produktów:
przeznaczonych do wielu zadań,
do transportu manualnego lub automatycznego,
w wielu rozmiarach (małe i duże jednostki transportowe),
oszczędzających powierzchnię (pojemniki składane, obrotowe),
oraz bezpiecznych i funkcjonalnych palet do zadań transportowych i magazynowych.
Produkty Utz wytwarzane są przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii: wtrysku lub/oraz w procesie formowania
próżniowego.
Firma specjalizuje się w rozwiązaniach realizowanych na indywidulane potrzeby klientów.
Georg Utz sp. z o.o. posiada certyfikat ISO 9001: 2015.
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Trwałe i higieniczne rozwiązania
Georg Utz to doświadczone przedsiębiorstwo oferujące szeroką gamę rozwiązań dla producentów żywności, do wielu zastosowań
i etapów przetwarzania. Produkty przeznaczone są do wykorzystywania zarówno podczas zbiorów owoców i warzyw, w procesie
produkcji, jak również do składowania, transportu, aż po prezentację produktów. Firmy z branży spożywczej znajdą w naszej ofercie
m.in. pojemniki obrotowe do układania w stosie, specjalne pojemniki na ryby i mięso, pojemniki izolacyjne, jak również palety
i skrzyniopalety.

Korzyści ze współpracy z nami
Higiena: nasze produkty z tworzywa sztucznego są przystosowane do kontaktu z żywnością. Można je szybko i dokładnie czyścić,
a ponadto zapobiegają one zanieczyszczeniu towarów mikroorganizmami.
Ochrona środowiska: nasze pojemniki są przeznaczone do wielokrotnego użytku, co oznacza redukcję odpadów w postaci
kartonów czy drewnianych skrzynek. Po zakończeniu użytkowania są poddawane recyklingowi i dzięki temu ponownie
wracają do procesu produkcyjnego, nie obciążając środowiska.
Ekonomia: nasze rozwiązania są trwałe i wytrzymałe, służą klientom przez wiele lat i nadają się do uniwersalnego zastosowania.
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Przetwórstwo spożywcze
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Pojemnik izotermiczny
Coolbox

Pojemnik izotermiczny
RAKO

Pojemnik ekspozycyjny

Pojemniki
gastronomiczne

Pojemnik mięsny
E Performance

Pojemniki izotermiczne
umożliwiają składowanie
i transport świeżych,
schłodzonych i mrożonych
artykułów spożywczych
i w połączeniu z elementami
chłodzącymi pozwalają
na utrzymanie ciągłości
cyklu chłodzenia.

W pojemniku RAKO z pokrywą
umieszczony został wkład
izotermiczny.
Dzięki temu łatwo można
transportować i przechowywać
schłodzone towary.

Łatwy do mycia, w dowolnym
kolorze, z logo klienta.

Dostępne w różnych rozmiarach,
do uniwersalnego zastosowania.

Zastępuje on powszechnie
stosowany pojemnik czerwony.
Jasnoniebieski kolor jest
gwarancją wykorzystania
w produkcji wyłącznie nowych
materiałów.
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Paleta ekspozycyjna
UPAL-D

Pojemniki obrotowe
do składowania w stosie
Puste pojemniki, włożone jeden
w drugi oszczędzają 80% miejsca.
Obrócone o 180° można
ustawiać w stos.
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Przetwórstwo spożywcze
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Pojemnik na pieczywo

Pojemnik rybny

Pojemnik serowy

Skrzyniopaleta PALOX

Pojemnik RAKO
szczelinowy

Wytrzymały pojemnik do
uniwersalnego zastosowania
w piekarniach i cateringu.
Przy wymiarach podstawowych
600 x 400 mm, higieniczne
pojemniki są dostępne
w różnych opcjach wysokości.
Do zastosowania w wysokich
lub niskich zakresach temperaturowych.

3-cześciowy pojemnik
do zastosowania na wszystkich
etapach logistycznych – od
połowu do prezentacji
produktów.

Uniwersalny pojemnik przeznaczony do przechowywania
i dojrzewania sera. Mieści dwa
eurobloki o wymiarach
500 x 300 x 110 mm lub 4
cylindry sera o średnicy
do 280 mm.

Wielkogabarytowy pojemnik
o wymiarach zewnętrznych:
1200 x 1000 x 780 mm dostępny
jest w opcji szczelinowej oraz
pełnej, a także na dwóch,
trzech płozach lub 4 stopach
do wyboru. Nadaje się do
składowania w stosie.

Produkt wszechstronnego
zastosowania.
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Umożliwia proste czyszczenie.
Może zostać wyposażony
w bezpieczny i odporny na
ścieranie kod kreskowy.
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Paleta H1 z certyfikatem
bezpieczeństwa

Pojemnik na warzywa
i owoce

Paleta wyróżniona certyfikatem
GS1 oraz DIN-plus. Jest odporna
na temperatury w zakresie od
-40°C do +70°C, łatwa
w czyszczeniu i kompatybilna
z pojemnikami Utz na żywność.

Pojemnik z otworami w ściankach
bocznych i dnie do transportu
owoców i warzyw. Umożliwia
układanie w stosie.

Umożliwia oszczędność miejsca
w dojrzewalni do 50 %. Łatwy do
ustawienia w stosie do wysokości
5 m. Posiada perforowane dno
zapewniające dobrą wentylację
oraz wzmocnione ściany
i narożniki.

Występuje w wielu wariantach
wymiarów, a także ścianek,
uchwytów i dna.
Wykorzystywany m.in. do
przechowywania i prezentacji
owoców i warzyw.

Pojemnik serowy
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Palety dla przetwórstwa spożywczego

Paleta higieniczna
UPAL-H
Wymiary zewnętrzne:
1200 x 800 x 160 mm
1200 x 1000 x 160 mm

Nr artykułu

Uwaga

Wymiar Euro:
33-1208N
Wymiar Iso:
33-1210

• Zamknięta i gładka powierzchnia
• Powierzchnia z krawędzią zabezpieczającą lub bez
• Obciążenie statyczne do 6 ton
• Po wzmocnieniu nadaje się do regałów wysokiego
składowania
• Trzy opcje kolorystyczne: ceglasta, biała, ciemnoszara

Obciążenie dopuszczalne

Płozy

Statyczne 6000 kg
Dynamiczne 1500 kg
Regał wysokiego składowania 500 kg

3 płozy, niewzmacniane

Nr artykułu
33-1208M00-00
33-1208M02-00

Paleta UPAL-U
Wymiary zewnętrzne:
1200 x 800 x 150 mm

Paleta H1
Wymiary zewnętrzne:
1200 x 800 x 160 mm

Półpaleta UPAL-H
Wymiary zewnętrzne:
800 x 600 x 160 mm

6

Waga

Powierzchnia

14 kg

Gładka, 2 uchwyty lub bez
uchwytów

14 kg

Krawędź zabezpieczająca,
przerywana, 2 uchwyty lub
bez uchwytów

Obciążenie dopuszczalne

Płozy

Statyczne 6000 kg
Dynamiczne 1500 kg
Regał wysokiego składowania 500 kg

Metalowe wzmocnienie: 3 rury

3 płozy

Nr artykułu

Waga

Powierzchnia

33-1208M40-00

16,4 kg

33-1208M42-00

16,4 kg

Gładka, 2 uchwyty lub bez
uchwytów
Krawędź zabezpieczająca,
przerywana, 2 uchwyty lub
bez uchwytów

Obciążenie dopuszczalne

Płozy

Statyczne 6000 kg
Dynamiczne 1500 kg
Regał wysokiego składowania 1300 kg

3 płozy
Metalowe wzmocnienie: 5 rur

Nr artykułu

Waga

Powierzchnia

33-1208M60-00

17,5 kg

Gładka, 2 uchwyty lub bez
uchwytów

33-1208M62-00

17,5 kg

Krawędź zabezpieczająca,
przerywana, 2 uchwyty lub
bez uchwytów

Nr artykułu

Uwaga

33-1208H

• Posiada certyfikat GS1 uprawniający do wykorzystania
do składowania produktów żywnościowych
• Dolna cześć płóz o konstrukcji zamkniętej
• Powierzchnia z krawędzią zabezpieczającą lub bez
• Zastosowane na powierzchni perforacje umożliwiają
cyrkulację powietrza podczas procesu chłodzenia
produktów żywnościowych
• Oferowana w kolorze jasnoszarym

Nr artykułu

Uwaga

33-8060

• Zamknięta i gładka powierzchnia
• Powierzchnia z krawędzią zabezpieczającą lub bez
• Obciążenie statyczne 3000 kg
• W kolorze ciemnoszarym

Pojemniki dla przetwórstwa spożywczego
Nr artykułu

Wymiary
zewnętrzne

Ciężar

Waga netto

E 1 Performance

101-6413-1

600 x 400 x 125 mm

1,5 kg

20 kg

E 2 Performance

101-6420-2

600 x 400 x 200 mm 2,0 kg

30 kg

E 3 Performance

101-6430-1

600 x 400 x 300 mm 3,0 kg

40 kg

Pojemnik do
transportu ryb

Nr artykułu

Uwaga

101-6413-10

Składa się z dwóch elementów: pojemnika E Performance
i wkładu z tworzywa sztucznego.

Nr artykułu

Uwaga

3-859-1

Do uniwersalnego wykorzystania.

Pojemnik
E Performance

Wymiary zewnętrzne:
600 x 400 x 150 mm
Wymiary wewnętrzne:
561 x 361 x 137 mm
Pojemność: 28 l
Ciężar: 1,3 kg

Pojemnik
na pieczywo
Wymiary zewnętrzne:
600 x 400 x 150 mm
Wymiary wewnętrzne:
561 x 361 x 137 mm
Pojemność: 28 l
Ciężar: 1,3 kg

Pojemnik obrotowy
do składowania
w stosie

• Puste pojemniki po obróceniu o 180° pozwalają
zaoszczędzić 80% miejsca
• Higieniczny i łatwy w czyszczeniu
Nr artukułu

Pojemność

Ciężar

3-853-1
3-861-1
3-808-1

23 l
25 l
27 l

1,3 kg
1,4 kg
1,6 kg

Pojemnik obrotowy
do składowania
w stosie

Pokrywa nakładana
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3-500-501
3-500-101

2

3-500-502
3-500-102

2

3-500-512
3-500-112
3-142

Otwory
uchwytowe

Uchwyty
muszlowe

Podwójne

Dziurkowane

Pełne

Pełne

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

Ścianki
boczne
Ścianki długie
dziurkowane

Wymiary zewnętrzne:
600 x 400 mm
Wysokość: 132 mm
150 mm
160 mm

Uwaga

4
4
2
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Pojemniki dla przetwórstwa spożywczego

• Otwory w ściankach bocznych i w dnie
• Nadaje się do składowania w stosie

• Łatwy do mycia
• W dowolnym kolorze
• Możliwe umieszczenie logotypu klienta

• Pokrywa ściągalna
• Brak mocowania na wkłady chłodzące
• Pokrywa ściągalna
• Mocowanie na wkłady chłodzące

• Pokrywa mocowana na zawiasach
• Brak mocowania na wkłady chłodzące
• Pokrywa ściągalna
• Mocowanie na wkłady chłodzące

• Pojemnik RAKO z jednostką izotermiczną
• Higiena i stała temperatura gwarantują zachowanie
ciągłości cyklu chłodzenia

• Pojemnik RAKO z jednostką izotermiczną
• Higiena i stała temperatura gwarantują zachowanie
ciągłości cyklu chłodzenia
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Pojemniki dla przetwórstwa spożywczego i gastronomii

Pojemnik RAKO
do uniwersalnego zastosowania
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 odpływowymi, dno z drenażem, kratowane, szczelinowe,
dno z ożebrowaniem, podwójne (pełne lub
z otworami), specjalne
• Szeroka paleta kolorów

Pojemniki standardowe

Nr artykułu

Wymiary wewnętrzne

Pojemność

Ciężar

300 x 200 x 125 mm

8-631

255 x 165 x 120 mm

5l

0,3 kg

400 x 300 x 125 mm

3-137

350 x 270 x 115 mm

10 l

0,7 kg

400 x 300 x 235 mm

3-138

350 x 270 x 225 mm

20 l

1,2 kg

400 x 300 x 340 mm

3-139

350 x 270 x 330 mm

30 l

1,9 kg

600 x 400 x 125 mm

3-134

550 x 365 x 115 mm

20 l

1,3 kg

600 x 400 x 235 mm

3-135

550 x 365 x 225 mm

40 l

2,2 kg

600 x 400 x 340 mm

3-136

550 x 365 x 330 mm

60 l

3,1 kg

Pojemniki
gastronomiczne

Nr artykułu

Wymiary zewnętrzne

Pojemność

Rozmiar 1/9

7-419-100

176 x 108 x 100 mm

0,90 l

Rozmiar 1/6
Rozmiar 1/6
Rozmiar 1/6

7-416-100
7-416-150

176 x 162 x 100 mm
176 x 162 x 150 mm

1,60 l
2,25 l

7-416-200

176 x 162 x 200 mm

3,75 l

Rozmiar 1/4
Rozmiar 1/4

7-414-100
7-414-150

265 x 162 x 100 mm
265 x 162 x 150 mm

2,50 l
3,75 l

Rozmiar 1/3
Rozmiar 1/3
Rozmiar 1/3
Rozmiar 1/3

7-413-65
7-413-100

325 x 176 x 65 mm
325 x 176 x 100 mm

2,00 l
3,75 l

7-413-150
7-413-200

325 x 176 x 150 mm
325 x 176 x 200 mm

5,50 l
7,25 l

Rozmiar 1/2
Rozmiar 1/2
Rozmiar 1/2
Rozmiar 1/2

7-412-65
7-412-100
7-412-150
7-412-200

325 x 265 x 65 mm
325 x 265 x 100 mm
325 x 265 x 150 mm
325 x 265 x 200 mm

3,70 l
6,00 l
9,25 l
12,25 l

Rozmiar 2/3
Rozmiar 2/3
Rozmiar 2/3

7-423-100
7-423-150
7-423-200

354 x 325 x 100 mm
354 x 325 x 150 mm
354 x 325 x 200 mm

8,75 l
13,00 l
17,25 l

Rozmiar 1/1
Rozmiar 1/1
Rozmiar 1/1

7-411-100
7-411-150
7-411-200

530 x 325 x 100 mm
530 x 325 x 150 mm
530 x 325 x 200 mm

13,50 l
20,50 l
27,20 l
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Pojemniki do transportu, przechowywania i dojrzewania sera

Pojemnik do
przechowywania
i dojrzewania sera
uniwersalny

Nr artykułu

Uwaga

9-2335

• Pojemnik do dojrzewania sera
• Przeznaczony na 2 eurobloki o wymiarach
500 x 300 x 110 mm lub 4 cylindry o średnicy do 280 mm
• Pojemnik pośrodku posiada kolumnę, gwarantującą
stabilność dna oraz wzmocnione ściany i narożniki
• Cała jednostka obracana jest w regularnych odstępach
czasu o 180°

Nr artykułu

Uwaga

W9-8004

• Pojemnik do dojrzewania sera euroblok
(500 x 300 x 110 mm)
• Posiada perforowane dno oraz wzmocnione ściany
i narożniki

Nr artykułu

Uwaga

W9-8002

• Pojemnik do dojrzewania sera salami
• Posiada wgłębienia na 5 cylindrów sera o średnicy 80 mm
• Perforowane dno oraz wzmocnione ściany i narożniki
• Cała jednostka obracana jest w regularnych odstępach
czasu o 180°

Wymiary zewnętrzne:
798 x 598 x 177 mm
Wymiary wewnętrzne:
755 x 555 x 150 mm
Pojemność: 63 l
Ciężar: 4,3 kg

Pojemnik do
przechowywania
i dojrzewania sera
euroblok
Wymiary zewnętrzne:
596 x 390 x 135 mm
Wymiary wewnętrzne:
548 x 328 mm
Ciężar: 1,84 kg

Pojemnik do
przechowywania
i dojrzewania sera
salami
Wymiary zewnętrzne:
800 x 598 x 145 mm
Ciężar: 3,96 kg

Pojemnik na sery
w kształcie walca
Wymiary zewnętrzne:
1200 x 500 x 165 mm
Wymiary wewnętrzne:
1128 X 461 X 140 mm
Pojemność: ok. 74 l
Ciężar: 5,5 kg
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Nr artykułu

Uwaga

101-12517-1

• Sery w kształcie walca przechowywane są w tym
pojemniku w trakcie dojrzewania

Pojemniki do transportu i przechowywania owoców, warzyw i drobiu

Skrzyniopaleta PALOX
wersja szczelinowa

Uwaga
• Nadaje się do składowania w stosie, higieniczna

Wymiary zewnętrzne:
1200 x 1000 x 780 mm
Wymiary wewnętrzne:
1145 x 940 x 620 mm
Pojemność: 685 l
Obciążenie dopuszczalne: 500 kg
Dopuszczalny nacisk pionowy: 4200 kg
Krawędź: do układania w stosie
Warianty: 2 lub 3 płozy albo 4 stopy
Ciężar: od 34 kg

Skrzyniopaleta PALOX
wersja pełna

Uwaga
• Nadaje się do składowania w stosie, higieniczna

Wymiary zewnętrzne:
1200 x 1000 x 780 mm
Wymiary wewnętrzne:
1140 x 940 x 620 mm
Pojemność: 685 l
Obciążenie dopuszczalne: 500 kg
Dopuszczalny nacisk pionowy: 4200 kg
Krawędź: do układania w stosie
Warianty: 2 lub 3 płozy albo 4 stopy
Ciężar: od 37 kg

Skrzyniopaleta PALOX
wersja pełna
Wymiary zewnętrzne:
1200 x 1000 x 765 mm
Wymiary wewnętrzne:
1120 x 920 x 600 mm
Pojemność: 600 l
Obciążenie dopuszczalne: 500 kg
Dopuszczalny nacisk pionowy: 3000 kg
Warianty: 2 lub 3 płozy albo 4 stopy

Pojemnik
ANIMALCO

Nr artykułu

Uwaga

9-488

• Pojemnik przeznaczony do transportu drobiu

Wymiary zewnętrzne:
905 x 610 x 315 mm
Wymiar klapki:
300 x 360 mm
Ciężar: 7 kg
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