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Hybrid 1012 O Hybrid 1012 é nosso bin plástico mais 
versátil de todos. É excepcionalmente forte, com capacidade 
de carga de 500 kg, perfeito para uso na colheita, no 
manuseio, no armazenamento ou no transporte. A 
ventilação pode ser personalizada para atender um uso 
específico ou ser fechada completamente. Nesta foto 
aparece a versão completamente ventilada. Nossas novas 
e inovadoras colunas foram projetadas para atuar como 
amortecedores, comprimindo e absorvendo o impacto 
para evitar a quebra, aumentando consideravelmente a 
durabilidade do bin. Este bin ultra-forte também pode 
ser empilhado com cargas pesadas. As colunas e os pés 
removíveis podem ser fixados permanentemente, quando 
removidos permitem empilhar os bins vazios ocupando 
menos espaço para o transporte ou armazenamento.

Hybrid 1012 

Especificações do Hybrid 1012
Capacidade de carga: 500 kg

Capacidade de volume: 640 litros

Peso: 29,5 kg

Peso máximo de empilha-
mento: 

5000 kg

Material: Resina de polipropileno virgem, aprovado pela FDA

Ventilação: Personalizável, desde completamente fechada até 
altamente ventilada 

Entrada para a empilha-
deira: 

2 posições, 4 posições com 2 correias ou 4 posições 
sem correia

Opções: Outras cores, tampa de injeção sólida, opções de 
porta-etiquetas configuráveis

Dimensões externas: 1000 mm (comprimento) x 1200 mm (largo) x 790 
mm (alto)

Dimensões internas: Comprimento: 950,8 mm 
Largura1131,4 
Folga mínima: 814,4 mm
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As colunas e os pés podem ser 
ajustados no destino, ou re-

movidos para o transporte ou 
armazenamento dos mesmos.

O formato retangular 
permite armazenar 3 
bins no espaço de 2

Características e Benefícios
Paredes mais lisas com bordas arredondadas e ângulos menos 

pontiagudos; superior a qualquer bin tradicional. 

A inovadora geometria do seu perímetro evita que as paredes 
arqueiem para fora.

Desenho inteligente que evita que a base se curve, protegendo o 
conteúdo.

O formato da borda impede que as paredes dos bins se batam 
entre eles. Chamamos esta tecnologia de “Zona de amortecimento 
contra danos mecânicos".

Paredes suaves e lisas para proteger a fruta.

Quase 10% mais de ventilação que os bins plásticos tradicionais.

Plástico durável aprovado pela FDA

Novo desenho de colunas que evita o golpe absorvendo os 
impactos, evitando a quebra.

Empilhados, o bin superior não se encaixa com o inferior, ao invés 
disso, se fixam por um sistema de agarradeiras que permite o 
aproveitamento completo do volume interno e mantém os pés longe 
do conteúdo do bin inferior.

Bins ultra-fortes, podem fazer 
uma pilha alta com carga 
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