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Langmateriaal Box



Technische gegevens
Paneeldikte: 20mm •

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

Vormgesloten sluitsysteem • 
Stof- en spatwaterbeschermend •

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

handgrepen, documenthouder, buffering 

FB20 nu ook speciaal voor lang materiaal

De FB20 Langmateriaal Box beschermt uw goederen  
optimaal tijdens transport. De box bestaat uit sterke  

sandwichpanelen en een stevig sluitsysteem. Met deze 
onbuigzame box kunt u lange materialen snel en  

makkelijk vervoeren. Ook in grote aantallen. Het FB20 
systeem is bovendien stof-en spatwaterbeschermend.

Inclusief uniek laad- en lossysteem

Bij de Langmateriaal Box kan een uniek laad- en lossysteem 
geleverd worden. Hierdoor is de box eenvoudig te tillen en te 

verrijden, zonder steekwagen of heftruck. U kunt lange - en 
voorheen onhandige - materialen nu snel en gemakkelijk 

vervoeren!  Het systeem zelf neemt nauwelijks ruimte in en is 
eveneens licht van gewicht. Op de foto’s hiernaast ziet u het 

tillen en verrijden in de praktijk.

Lichtgewicht en gepatenteerd

Zoals alle Fawic transportboxen, heeft ook de  
Langmateriaal Box ons gepatenteerde FB20 sluitsysteem. 

Dit koppelt de panelen naadloos aan elkaar. Hoogwaardige, 
lichtgewicht panelen, die uitstekende isolatie en bescherming 

bieden. De constructie is stabiel, bestand tegen  
weersinvloeden en garandeert een veilig transport.

Razendsnel en overal toepasbaar

De FB20 Langmateriaal Box is ideaal voor lange artikelen en 
producten, ook als het om gevoelig materiaal gaat. Door het 

handige sluitsysteem monteert en demonteert u de panelen 
razendsnel. En dankzij de laad- en losoplossing, is deze  

box geschikt voor onderdelen en eindproducten uit de  
complete productieketen.

De uitvoering en formaten

In de tabel ziet u de standaardformaten van  
de FB20 Langmateriaal Box. Maar met de losse panelen en  

het Fawic sluitsysteem, kunt u natuurlijk uw eigen  
afmetingen realiseren. 
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Afmetingen
Buitenmaten (l x b x h) Binnenmaten (l x b x h)

400 x 400 x … tot 6000 mm 395 x 395 x tot 6000 mm (minus ca. 50 mm)

500 x 500 x … tot 6000 mm 495 x 495 x tot 6000 mm (minus ca. 50 mm)

600 x 600 x … tot 6000 mm 595 x 595 x tot 6000 mm (minus ca. 50 mm)

700 x 700 x … tot 6000 mm 695 x 695 x  tot 6000 mm (minus ca. 50 mm)

800 x 800 x … tot 6000 mm 795 x 795 x tot 6000 mm (minus ca. 50 mm)

Hoogte maten zijn exclusief handeling hoogte voor palletwagen en heftrucklepels 
Afwijkende maten op aanvraag

Uitvoeringen
Collapsible of niet collapsible

Met of zonder schanier 

In de uitvoering: Sandwichpaneel of PP kanaalplaat


