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Zeker transport

De FB20 Pallet Box is geschikt voor het veilig transporteren 
van al uw producten. De aluminium bodem van de 

FB20 Pallet Box kan van diverse bevestigingsmiddelen 
worden voorzien waarmee de goederen in de box gefixeerd 

kunnen worden. 

Box formaten

Deze speciale box is in elk gewenst formaat te leveren. 
De FB20 Pallet Box is een modulair opgebouwde box die 

in hoogte (maximaal 3 lagen) variabel is op te bouwen. 
De boxdelen zijn eenvoudig te koppelen. Afhankelijk van 
de door u gekozen verhoudingen tussen lengte-breedte-

hoogte is deze box uitermate geschikt voor retourvrachten 
en/of opslag met een gereduceerd volume.

De box

Het duurzame en sterke sluitsysteem van Fawic is bestand 
tegen behoorlijk wat geweld. Tijdens transport worden 

onze boxen danig op de proef gesteld. De FB20 Pallet 
Box biedt dankzij de toegepaste materialen en panelen 

met diktes tot 20mm optimaal bescherming tijdens ieder 
transport. Het gepatenteerde sluitsysteem is stof- en 

spatwaterbeschermend. 

Retourneren collapsible uitvoering

Na demontage kunnen de wanden eenvoudig en snel 
in de aluminium palletbodem worden gelegd. Door 

vervolgens het deksel op de aluminium palletbodem te 
bevestigen ontstaat in no time een gereduceerd volume 

dat per omgaande geretourneerd kan worden.  De box kan 
uiteraard hergebruikt worden en de onderdelen zijn uit 

voorraad leverbaar en passen op ieder type box.

Toepassingsgebieden

De FB20 Pallet Box is geschikt voor 
transport van onderdelen en eindproducten 

in de gehele productieketen.

Afmetingen

Alle afmetingen zijn mogelijk en kunnen door u worden 
aangegeven. De collapsibility is afhankelijk van de door 
u gekozen afmetingen. Uiteraard kunnen wij u adviseren 
over de verschillende mogelijkheden. Hierboven een 
voorbeeld, om de verhoudingen tussen de afmetingen te 
verduidelijken.

Technische gegevens
Paneeldikte: tot 20mm •

Afmeting: product specifiek •
Sluitkracht sloten: ±275kg p.st. •

Vormgesloten sluitsysteem • 
Stof- en spatwaterbeschermend •

• Isolatiewaarde afhankelijk van paneelkeuze
• Volledig demontabel 
• Fixatie van goederen 
•  Mogelijke voorzieningen: hijsogen,  

handgrepen, documenthouder, buffering 

Afmetingen

Buitenafmeting Binnenafmeting Collapsibility

Lengte X Maat X Maat X - ca. 50 mm

Breedte Y Maat Y Maat Y - ca. 50 mm

Hoogte Z

1 laag Maat Z1 Maat Z1 - ca. 175 mm
Retourhoogte is pallet + 
deksel

2 lagen Maat Z2 Maat Z2 - ca. 175 mm
Retourhoogte is pallet + 
1e laag + deksel

3 lagen Maat Z3 Maat Z3 - ca. 175 mm
Retourhoogte is pallet + 
1e laag + deksel

Materialen
Wanden en deksel

Sandwichpanelen Glasvezelversterkte PP panelen met PP honingraatkern

Bevestigingsprofielen Aluminium

FB20 sluitsysteem Polycarbonaat en  Zamac 

Bodem Aluminium


