
FOR BRUK INNEN
        automobil industri  

               mekanisk industri   

                      transport og logistikk

                   næringsmiddelindustrien

                                    kjemisk industri

                          fi skeindustrien
    

                             varehandel

                 frukt/grønt 

PRODUKTET 
    sammenleggbar

    ulike størrelser, med muligheter for 
    individuell tilpasning

    avtagbare vegger

    tette eller perforerte vegger/ bunn

    hygieniske, glatte fl ater

    stablebare
 

   

KitBin
container



KITBIN CONTAINER
 

•  lett å håndtere
•  god motstand ved støt og slag
•  solid, lang levetid
•  avtagbare vegger gir lett tilgang til å laste og losse
•  ødelagte vegger kan erstattes
•  plassbesparende ved lagring og returtransport 
   da veggene kan demonteres 
•  pallene kan brukes separat

Standard KitBin container leveres i størrelsene:
1200x800mm, 1200x1000mm, 1600x1000mm
Som tabellen for KitBIn 1200x1000mm viser,  kan plastcontainerne bygges om til 
dobbel eller trippel høyde, ved behov for større volum

*  Alternative farger, tilgjengelig ved bestilling av minimum 1000 st. KitBin  

Volum 617 ltr.

Volum 1234 ltr.

Volum 1851 ltr.

teknisk informasjon

KITBIN 1200x1000 Enkel høyde Dobbel høyde Trippel høyde
Ytre dim. i mm 
(LxBxH)

1200x1000x715 1200x1000x1280 1200x1000x1845

Indre dim. i mm 
(LxBxH)

1116x916x565 1116x916x1130 1116x916x1695

Volum 617 ltr. 1234 ltr. 1851 ltr.

Netto vekt 39 kg 59 kg 79 kg

Maks 
lastekapasitet

600 kg 600 kg 600 kg

Maks 
stablevekt

3000 kg 1800 kg 1200 kg

Materiale HDPE (skumstruktur)

Temperatur -40°C opp til +60°C

Type Perforert , solid eller begge i kombinasjon

Standard farger Grå

Tilgjengelige farger * Gul               Grønn               Brun               Blå



En modulbasert plastcontainer med mange varianter og ulike løsninger.
 

•  et fl eksibelt produkt med mulighet for spesielle tilpassninger
•  produsert med teknikk og kvalitet for lang tids bruk

Bildene under viser noen eksempler

Euro KitBin
1200x800x715 mm

KitBin med lokk

KitBin MEGA
1600x1200x715 mm

KitBin MINI
1200x1000x505 mm

KitBin med hjulKitBin med hjulKitBin med hjul

KitBin med dør



ACCON AS
Tidligere M.P.Supply AS 
Bjørnsonsvei 6A
3117 Tønsberg / NORWAY
tlf:   +47 33 35 93 00  
fax: +47 33 31 13 53 
info@accon.no  
www.accon.no

Kan stables - opptil fem enheter i høyden
63% plassbesparende ved lagring og returtransport
(som vist i illustrasjonen ovenfor) 

PATENTERT  LUKKEMEKANISME 

Plasser sideveggen på pallsokkelen 

Plasser neste vegg kant i kant med den første, 
slik at lukkemekanismen kan kobles

 

Gjenta punkt 1 og 2 for de neste veggene
 


