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Hybrid 1212 De Hybrid 1212 is een uitzonderlijk sterke 
container en, met een laadvermogen van 500 kg, uitstekend 
geschikt voor de zwaarste oogst, handling, opslag en 
verscheping toepassingen. De ventilatie kan worden 
geconfigureerd voor elke specifieke toepassing, of de kist 
kan volledig gesloten zijn. Op de foto links wordt de volledig 
geventileerde versie getoond. De nieuwe innovatieve kolommen 
zijn ontworpen om te fungeren als bumpers, die elke impact 
absorberen en terugstoten om breuk te voorkomen, wat de 
duurzaamheid van de kist aanzienlijk vergroot. Deze uiterst 
duurzame kist kan met zware ladingen hoog gestapeld worden. 
Beveiligd door nokken wordt voorkomen dat de bodem van 
de bovenste kist in aanraking komt met de inhoud van de 
onderste kist. Kolom- en voetinzetstukken kunnen permanent 
vergrendeld worden, resulterend in een ultrasterke agrarische 
kist. Voor opslag of retourtransport kunnen deze inzetstukken 
ontgrendeld en verwijderd worden.

Hybrid 1212 

Hybrid 1212 Specificatie
Laadvermogen: 500 kg

Volume: 780 liter 

Leeggewicht: 31,7 kg

Max. Stapelgewicht: 5.000 kg

Productie Proces: Hoge druk Spuitgietproces

Materiaal: Polypropyleen, UV-gestabiliseerd

Keurmerk: FDA – gecertificeerd materiaal

Ventilatie sleuven: Aanpasbaar, van volledig geventileerd tot geheel 
gesloten

Heftruck vorkintrede: 2-Weg, 4-Weg met 2 sleden, of 4-Weg zonder 
sleden

Buiten afmetingen: 1.200 mm (L) x 1.200 mm (B) x 790 mm (H)

Opties: Kleur Opties, Spuitgiet gegoten Deksel, 
Configureerbare Labelhouder Opties

Binnen afmetingen: Lengte: 1.150,5 mm
Breedte: 1.150,5 mm
Minimale vrije ruimte: 1.014 mm
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Kolom- en voetinzetstukken 
kunnen permanent vergrendeld 
worden, of voor retourneerbare 
verzending of minimale opslag 

verwijderd worden

Ultra sterke kisten, kunnen 
met lading hoog gestapeld 

worden

Kenmerken en voordelen
Zachtere wanden met afgeronde randen en minder scherpere 
hoeken; beter dan elke traditionele kunststof kist

Innovatieve perimeter-geometrie zorgt ervoor dat de wanden niet 
uitbuigen

Slim ontwerp zorgt ervoor dat de bodem niet doorbuigt, en de 
inhoud wordt beschermd

Tapse wanden voorkomen dat de wanden van aangrenzende kisten 
tegen elkaar kunnen staan. We noemen dit de ‘Kneuzing Buffer 
Zone’

Gladde zachte oppervlakken om het fruit nog beter te beschermen

Bijna 10% meer ventilatie dan traditionele kunststof kisten

Duurzaam FDA-goedgekeurd kunststof

Het nieuwe kolom-ontwerp absorbeert en stoot elke impact terug, in 
plaats van weerstand te bieden tegen het schokken en daardoor kan 
breken

In een stapel, kan de bovenste kist zich niet in de onderste kist 
nesten. Beveiligd door nokken wordt dit voorkomen, waardoor het 
volledige interne volume kan worden gebruikt. De voeten en sleden 
van de bovenste kist komen dus niet in aanraking met de inhoud van 
de onderste kist.

De kisten kunnen genest worden voor een 
kostenefficiënte aflevering waar ook ter wereld
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