Stelaje & Rastele • Cutii & Containere
Dotări pentru ateliere

500 kg !
Container SL BITO:
Cântărește doar 13,6 kg
Capacitate de stivuire 1500 kg!

Dim. bază: 800x600 mm • Tălpi • Stabilitate excelentă pentru stivuire • 2 opțiuni înălțime

SOLUȚII DE DEPOZITARE
inovatoare

BITO SL 800 X 600 mm - containere pentru sarcini grele
Spațiu suficient pentru
sigla companiei dvs.
Puteți alege din diferitele metode
de aplicare: ștanțare la cald,
tampografie, serigrafie

Rigiditate
Ri
idit t excelentă
l
Stivuire sigură chiar și pentru
sarcini grele
Capacitate statică: 1500 kg
Capacitate dinamică: 1000 kg

Design
D
i îîn d
două
ă culori
Cod de culori pentru identificarea
ușoară a bunurilor
Montanți de colț de diferite culori
Întrebați care este comanda
minimă

Cântărește mult mai puțin decât containerele
din metal cu aceeași dimensiune
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Campionul
C
i l lla categorie
t
grea

Garanție

BITO SL 800 X 600 mm - containere pentru sarcini grele

500 kg

Stivuiți sarcini de
până la 500 kg

într-un container de plastic
cu dimensiunile de
800 x 600 mm !

Opțiuni capac
Capac din 2 părți îmbinate | atașat de
container prin balamale; poate fi sigilat cu
chingă și etichetat pentru siguranță
Capac dintr-o bucată | protecție perfectă
împotriva contaminării conținutului; montare
prin suprapunere; poate fi scos oricând

Ușă rabatabilă la ju
jumătate
Disponibilă opțional | pentru partea lungă sau
cea scurtă a containerului
Funcționare fără blocare | mișcare lină
datorită balamalelor sincronizate
Se poate închide cu o singură mână

Tălpi

Bază
B
ăd
dublă
blă

Manevrare ușoară cu stivuitorul sau transpaleta

Construcție sudată tip sandwich pentru sarcini grele
Versiunea pentru depozitare automată a containerului
(bază netedă, fără tălpi) poate fi furnizată la cerere

Potrivite pentru depozitarea gravitațională
a paleților
Ușor de montat și demontat

Pentru detalii suplimentare: +40 (268) 308700
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BITO SL 800 X 600 mm - containere pentru sarcini grele

Opțiunile dumeavoastră dintr-o privire:
Față de dispozitivele convenționale pentru transportul sarcinilor grele, boxpaleții metalici din plasă sau
de alte containere cu volum mare, fabricate din metal sau lemn, noul container pentru materiale vrac
BITO SL 86, realizat din polipropilenă injectată este
un adevărat „aerodinamic” pentru procesele care au
loc în mediul interior – din punct de vedere tehnic cât și economic. SL86 este soluția alternativă

ideală: ușor, fabricație robustă și la dimensiuni care
îndeplinesc tendința actuală de reducere a mărimii
loturilor de produse. Nu este singura potrivire: dimensiunile standardizate de 800x600 mm asigură
amplasarea a două containere SL unul lângă altul pe
un europalet. Diferitele accesorii și variantele particularizate permit o adaptare perfectă la cerințele
dumneavoastră individuale.

Boxpaleți metalici din plasă/containere metalice
B
Greutate proprie mare
G
Se pot deplasa doar cu ajutorul
stivuitoarelor
Volumul nu este utilizat la maxim în cazul
loturilor mici de mărfuri
Este necesar mai mult spațiu de depozitare
Mărfurile nu sunt protejate împotriva prafului și murdăriei, curățarea este dificilă
Predispuși la corodare
Caracteristici de deplasare foarte
nesatisfăcătoare pe transportoare
Manevrare foarte zgomotoasă
Extragere neergonomică a produselor

Manevrare grea și zgomotoasă
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Rigiditate scăzută

Comenzi pe internet www.bito.ro

Părți laterale deschise

Acces dificil la bunuri

BITO SL 800 X 600 mm - containere pentru sarcini grele

PERFORMANȚĂ LA SUPERLATIV:

500 kg!

Opțiunea BITO de categorie ușoară pentru sarcini grele deschide noi
posibilități în materie de logistică pentru producție, pe spații restrânse.

Containerele BITO SL86 pentru sarcini grele
cele încărcate pot fi manevrate cu echipamente
nemotorizate

Di
Dimensiuni bază
800 x 600 mm
(lungime x lățime)

Rigiditate înaltă | Construcția dintr-o bucată
nedeformabilă reduce semnificativ nevoia de
reparații, având costuri reduse de întreținere
Protejează bunurile împotriva murdăriei |
Capacul închis nu permite intrarea murdăriei
și previne deteriorarea conținutului
Design în două culori | Montanți suplimentari
din colțuri, oferiţi în culori diferite, permit
identificarea ușoară a bunurilor stocate
Capacitate mare de încărcare și durată
lungă de funcționare
Dimensiune ideală a containerului | Cea mai
mică dimensiune de container se potrivește unei
game largi de aplicații și reduce pierderea de spațiu

Alternativă ușoară din polipropilenă | Greutate mai mică decât a containerelor de aceeași
mărime
Ideal pentru spaţii de producție medii |
Containerele goale pot fi manevrate manual, iar

Manevrare fără utilaje motorizate

Curățare ușoară

Ușă rabatabilă la jumătate | Opțional poate fi
livrat cu ușă rabatabilă la jumătatea containerului, pe partea lungă sau scurtă, pentru acces
facil la bunurile stocate
Ușor de curățat | Suprafeţe interne netede

Părți laterale închise

Acces ușor la bunurile stocate

Pentru detalii suplimentare: +40 (268) 308700
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BITO SL 800 X 600 mm - containere pentru sarcini grele

Stocați și deplasați sarcini de până la

500 kg

...într-un container din plastic cu dimensiunile 800x600 mm
Noul și robustul container pentru sarcini grele BITO SL din polipropilenă
are o greutate proprie mult mai mică decât un boxpalet metalic sau un
container din tablă, în timp ce capacitatea de încărcare este aceeași. Noul
container de 800x600 mm SL86421, cu o înălțime totală de 520 mm, are
o greutate proprie de 13,6 kg, iar modelul SL86621 cu o înălțime totală de
720 mm, cântărește doar 17,6 kg!
Campionul BITO la categoria ușoară poate duce până la 500 kg,
o capacitate de încărcare aproape egală cu a unui container de
categorie grea din oțel!

Pe un container se pot stivui

până la 1500

kg! (greutate statică)

...capacitate de stocare 1 + 3 (500 kg/container)
Măsurând 800 mm în lungime și 600 în lățime, acest container pentru
stivuire de dimensiuni standard europene este ideal pentru un europalet:
1 europalet (1200x800) poate stoca 2 containere SL86 pe suprafața sa
de bază. Capacitatea statică de încărcare este 1 + 3 – ceea ce înseamnă
că 3 containere cu o încărcătură de 500 kg fiecare pot fi stivuite peste un
container SL. La 1000 kg, capacitatea dinamică de stivuire este la fel de
impresionantă.

Ușă rabatabilă la jumătate fără blocaje
...pentru manevrare ușoară
Adaptați containerul SL la nevoile dumneavoastră!
Alegeți varianta ideală de design și echipamentele opționale!
Containerele SL sunt disponibile în varianta cu 4 părți laterale solide sau
cu o ușă rabatabilă la jumătate, pe partea laterală lungă sau scurtă. Pentru
încărcare sau extragere ușoară în zonele de comisionare și asamblare, ușa
rabatabilă poate fi închisă cu o mână. Echipată cu balamale solide, ușa
rabatabilă se închide și se deschide fără blocaje.
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BITO SL 800 X 600 mm - containere pentru sarcini grele

Design în două culori
...ușurează identificarea bunurilor stocate
Codul de culori permite distribuirea containerelor către diverse zone de
activitate și de asemenea poate fi folosit pentru a face distincții în timpul
ciclurilor de distribuție.

Întrebați care este comanda minimă!

CULORILE creează CLARITATE!

Operare sigură

și curată f
...în pas cu principiile moderne de depozitare şi manevrare
Părțile interioare netede sunt rezistente la murdărire și foarte ușor de
curățat. Părțile laterale solide și baza împiedică intrarea murdăriei chiar
și în cazul în care există scurgeri din articolele depozitate, lichidele sau
grăsimea nu vor murdări podeaua şi nu vor polua mediul.

Dimensiunile optime ale containerului
...sunt ideale pentru mediile de producţie tip LEAN
Când este vorba de implementarea principiilor “LEAN”, containerul SL
oferă un alt factor în plus: dimensiunea.
Containerul SL de 800 x 600 mm este o soluție de perspectivă pentru a îndeplini tendința din prezent de a reduce mărimea loturilor în activitățile de
producție și asamblare. Acest lucru înseamnă în multe cazuri că nu mai este
atinsă înălțimea de umplere a containerelor pentru materiale în vrac și a
boxpaleților din metal. În timp ce spațiul rămas nu este folosit, spațiul ocupat
la nivelul podelei este neschimbat. O altă contribuție la îmbunătățirea procesului este manevrarea manuală a containerelor SL – ideal pentru întreprinderi sau spații de producție care operează fără stivuitoare.

Pentru detalii suplimentare: +40 (268) 308700

7

BITO SL 800 X 600 mm - containere pentru sarcini grele
Toate variantele de containere
au o capacitate de încărcare de

Variantele dumneavoastră:

500 kg !

SL86 cu părți laterale solide | cu tălpi | fără capac
Dimensiuni exterioare
L x W x H mm

Dimensiuni interioare
L x W x H mm

Volum în litri

Buc./palet

Nr. referință

800 x 600 x 520

725 x 525 x 373

145

8

SL86421K

800 x 600 x 720

725 x 525 x 573

223

6

SL86621K

SL86 cu părți laterale solide | cu tălpi | capac din 2 părți cu balamale
Dimensiuni exterioare
L x W x H mm

Dimensiuni interioare
L x W x H mm

Volum în litri

Buc./palet

Nr. referință

800 x 600 x 538

725 x 525 x 373

145

8

SLD86421K

800 x 600 x 738

725 x 525 x 573

223

6

SLD86621K

SL86 cu deschidere prin ridicare | cu tălpi | fără capac
Dimensiuni exterioare
L x W x H mm

Dimensiuni interioare
L x W x H mm

Ușă rabatabilă
la jumătate

Volum
în litri

Buc.
/palet

Nr. referință

800 x 600 x 520

725 x 525 x 373

partea scurtă

145

8

SL86424K

800 x 600 x 520

725 x 525 x 373

partea lungă

145

8

SL86426K

800 x 600 x 720

725 x 525 x 573

partea scurtă

223

6

SL86624K

800 x 600 x 720

725 x 525 x 573

partea lungă

223

6

SL86626K

Buc.
/palet

Nr. referință

SL86 cu deschidere prin ridicare și ușă rabatabilă la jumătate | cu tălpi
Dimensiuni exterioare
L x W x H mm

Dimensiuni interioare
L x W x H mm

Ușă rabatabilă
la jumătate

Volum
în litri

fără capac
800 x 600 x 520

725 x 525 x 373

partea scurtă

145

8

SLK86424K

800 x 600 x 520

725 x 525 x 373

partea lungă

145

8

SLK86426K

800 x 600 x 720

725 x 525 x 573

partea scurtă

223

6

SLK86624K

800 x 600 x 720

725 x 525 x 573

partea lungă

223

6

SLK86626K

capac din 2 părți cu balamale
800 x 600 x 538

725 x 525 x 373

partea scurtă

145

8

SLDK86424K

800 x 600 x 738

725 x 525 x 573

partea scurtă

223

6

SLDK86624K

SL86AKL pentru depozitare automată| cu părți laterale solide | fără tălpi | fără capac
Dimensiuni exterioare
L x W x H mm

8

Dimensiuni interioare
L x W x H mm

Volum în litri

Buc./palet

Nr. referință

800 x 600 x 420

725 x 525 x 373

145

8

SL86421 AKL

800 x 600 x 620

725 x 525 x 573

223

6

SL86621 AKL

Comenzi pe internet www.bito.ro

BITO SL 800 X 600 mm - containere pentru sarcini grele

Accesorii
Cărucior pentru container
Permite manevrarea ușoară a containerelor cu dimensiuni de 800 x 600
mm. Bordura ține containerul fixat. Dispune de 2 roți pivotante și 2 roți fixe,
Ø 125 mm. Capacitate de încărcare 500 kg.
Nr. referință: RU86.125

Transpalet manual, lungimea furcii 600 mm

Strat intermediar

Lățime 520 mm; capacitate de încărcare 2000 kg; roți pivotante și role de
sarcină din poliuretan.

pentru separarea produselor/loturilor depozitate în același container, din
PP-HK, 10 mm.
Nr. referință: 30381

Nr. referință: 30379

Benzi divizoare
Divizoare transversale și longitudinale pentru containere SL86.

Înălțime mm

Nr. referință

Grosime perete 5 mm
Divizor transversal

180

30384

Divizor longitudinal

180

30385

Divizor transversal

120

30382

Divizor longitudinal

120

30383

Grosime perete 10 mm

Covoare din cauciuc anti-alunecare

Suport documente

Protejează suprafața interioară a bazei împotriva deteriorărilor cauzate de
căderea pieselor scăpate de utilaje direct în container.

Lipit de container, permite ataşarea de documente pentru expediere sau
fișe cu elemente de referință. Se montează în fabrică.
Dimensiuni mm

Nr. referință: 30380

Nr. referință

210 x 74

30386

210 x 148

30387

Suporturi pentru etichete
Fabricate din material plastic antireflex transparent.
Versiune robustă pentru fixare prin lipire.

Dimensiuni mm

Nr. referință

175 x 105

MB ET

210 x 148

MBETDINA5

Pentru detalii suplimentare: +40 (268) 308700
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BITO SL 800 X 600 mm - containere pentru sarcini grele

Utilizări:
Comisionare
În activitățile de comisionare, deschiderea situată pe partea lungă sau
scurtă a unui container este un avantaj deosebit, deoarece permite accesul
facil la produse chiar și atunci când containerele sunt stivuite.
Extragere ușoară a produselor chiar și în cazul
containerelor stivuite

Aprovizionarea cu produse
Containerele SL pentru sarcini grele pot fi ușor deplasate cu ajutorul unui
cărucior – goale sau complet încărcate. Sprijinind principiul „LEAN”, seria
SL este ideală pentru operațiuni care nu presupun manevrarea materialelor cu ajutorul stivuitoarelor.
Containerele goale pot fi mutate fără stivuitoare

Containere pentru recipienţi în activitățile de producție
Depozitarea și transportul lichidelor periculoase în butoaie sau canistre
prezintă mereu riscul de scurgeri. Datorită construcției robuste și părților
laterale solide, containerele SL sunt soluția ideală pentru manipularea
responsabilă a produselor din punct de vedere ecologic și vă ajută să
respectați normele de siguranță.
Ideale pentru depozitarea lichidelor
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BITO SL 800 X 600 mm - containere pentru sarcini grele

Operațiuni deservite de stivuitoare
Pentru toate operațiunile în care materialele sunt manipulate cu ajutorul
stivuitoarelor, tălpile cu spații mari de intrare pentru furcile stivuitorului
asigură o mobilitate excelentă. Chiar și atunci când containerele SL sunt în
stive de câte două și încărcate complet, manevrarea lor cu stivuitorul este
sigură și rapidă.
Mobilitate excelentă

Activități în care nu se folosesc utilaje motorizate
În acord cu principiile productiei de tip „LEAN”, fabricile moderne își
organizează din ce în ce mai mult fluxul de materiale, fără ajutorul stivuitoarelor. Containerele BITO SL sunt de asemenea perfecte pentru aceste
medii de activitate, deoarece pot fi deplasate cu un transpalet manual care
are o lungime a furcii de 600 mm sau cu un cărucior pentru containere.
Greutatea proprie mică permite manevrarea manuală
a containerului
Când sunt încărcate cu produse, containerele SL sunt ușor
de manevrat cu ajutorul unui transpalet manual

Container Kanban pe benzile transportoare cu role
Tălpile au fost proiectate să îndeplinească cerințele benzilor transportoare cu role motorizate sau gravitaționale, făcând containerele SL să fie
opțiunea preferată în materie de manevrare a sarcinilor foarte grele, în sistemele de producție Kanban.

Ideale pentru utilizarea pe benzile transportoare motorizate
sau gravitaționale

Pentru detalii suplimentare: +40 (268) 308700
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Unic importator Bito în România
ELMAS - furnizor de sisteme logistice
În calitate de unic importator BITO Lagertechnik în România,
compania ELMAS este un furnizor de sisteme logistice
performante, având o experienţă de peste 20 de ani în
domeniul instalațiilor de ridicat.

Consulting şi know-how calificat
Pentru găsirea celor mai optime soluţii de depozitare modernă
avem capacitatea de a oferi consultanţă calificată, proiectare
şi design personalizat în concordanţă cu cele mai exigente
cerinţe ale clienţilor, pentru obţinerea unei productivităţi
ridicate a afacerii dumneavoastră.

Montaj şi service autorizat
Asigurăm montaj și service autorizat cu acoperire la nivel
naţional. Pentru clienţii noştri avem dezvoltat un Service
Call Center disponibil 24/24 h și 7/7 zile.
Pentru toată gama de produse comercializate aveţi acces
la piese de schimb exclusiv originale.

B-dul Griviţei nr.1y
RO - 500177 Braşov
J08/840/1991
C.U.I. RO 1115033
C.S.: 4.100.000 RON

Tel.: +40-268-308700
+40-723-362378
+40-744-350178
Fax: +40-268-308705

SERVICE CALL CENTER
Tel. Verde: 0800881234
Website: www.stelaje.ro
E-mail: office@elmas.ro
sales@elmas.ro

0712 ROPP9012

ELMAS S.R.L.

