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VARIANTER OCH TILLBEHÖR

Utvändiga mått (LxBxH):  
600 × 400 × 320 mm — Ytterligare storlekar kommer

Volym: 
62 l

Färger:   — Valfri vid beställning över 200st.

Ytterligare tillbehör:  Plomber, transportvagn, etiketthållare, påshållare

LÅDVARIANTER

Standard, slät botten (färg…   ): Enkel att rengöra,  
undersida för minskat buller, lämplig för manuell hantering. 

Ribbad botten (färg…   ): För tung last och/eller 
automatiserad hantering.

Dubbel botten (färg…   ): Uppfyller toleranser för automatiserade 
och drivna system. 

VÄLJ HANDTAG

Handgrepp: Ergonomiskt rundade grepp på 4 eller 2 sidor.

Stängt grepp: Utnyttja hela lådans höjd,  
idealiskt för lagring och transport av smågods.

LOCK (TILLVAL)

Locket (tillbehör) kan vikas på mitten och placeras i en tom låda, 
även vid travning. 

HÖG  
STABILITET — 
LÅG VIKT

EN LÄTTVIKTARE MED GIGANTISK LAGRING -  
UPPTÄCK BITO U-TURN TRAV- & STAPELBAR LÅDA

BITO U-Turn staplas eller travas enkelt på varandra genom att vända lådan 180°. Lådan har vertikala 
sidor med en smart 3-stegsdesign, vilket ger maximal lagringsvolym samt 64% reducerad volym 
vid travning av tomma lådor. Trots sin låga vikt är BITO U-Turn både robust och stabil. Lådan finns 
i olika varianter för såväl manuell som automatiserad hantering.

www.bito.se

U-TURN
Trav- & stapelbar låda

 + Stapla - Vänd - Trava
 + Mycket hög nyttjandegrad, 20% mer innervolym än konade lådor av samma typ.
 + Reducerar volymen med 64% vid travning.
 + Trots den låga vikten är BITO U-Turn en robust och stabil låda.
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JÄMFÖRELSE AV STORLEK I LITER

MYCKET HÖG NYTTJANDEGRAD,  
20% MER ÄN LÅDOR AV SAMMA TYP 
OCH FUNKTIONALITET.

Dina fördelar:

 + För lösa delar: Färre antal lådor krävs för att flytta samma mängd.
 + För större komponenter: Med ytterligare 60mm i innermått får större 
komponenter plats. 

Valfri färg eller tryck vid förfrågan. Du kan också 
konfigurera din unika låda med vårt verktyg.
www.mybitobox.com

Tre varianter till botten
 + Standard, slät botten
 + Ribbad botten
 + Dubbel botten 

Locket (tillbehör) kan vikas på mitten och 
placeras i en tom låda, även vid travade 
lådor. Detta för att spara transportvolym.

Lådan har vertikala sidor 
med en smart 3-stegsdesign 

Lådan kan fås med olika  
ergonomiska handtag,  
rundade eller stängda grepp. 

DATABLAD

Lådsidor: vertikala 

Yttermått (B x L x H): 600 × 400 × 320 mm  

Innermått (botten): 551 × 351 mm 

Volym:  62 l 

Staplingskapacitet: 180 kg

Max last: 20 kg (standardbotten) 

35 kg (ribbad botten) 

50 kg (dubbel botten) 

Volymbesparing 64 %

Tomma lådor per pall* / lastbil: 64 st / 2.112 st 

LASTADE LÅDOR STAPLAS,
TOMMA LÅDOR TRAVAS I VARANDRA

*  Pallstorlek: 1.200 × 800 × 2.200 mm

Genom streckmarkeringar på ovansidan av lådans hörn 
och skåror i handtaget, kan du enkelt se och känna om 

lådan är full eller tom. När lådor travas inuti varandra är 
strecken alltid på samma sida. När fyllda lådor staplas 

ovanpå varandra är strecken på motsatt sida.

VERTIKALA SIDOR — DETTA GÖR ATT 
BITO U-TURN REDUCERAR VOLYMEN 
MED 64% VID TRAVNING.

MÖJLIGHETEN ATT TRAVA 
LÅDORNA REDUCERAR  
FRAKTKOSTNADEN

www.bito.se   -   info@bito.se

BITO U-Turn 

Jämförbar  
låda 

Volym i liter

Kostnad/staplad Kostnad/travad

KOSTNADSJÄMFÖRELSE




