DATA SHEET - LINHA FLEX (F-KLT 6421)
Código do produto:

NORMA VDA 4500

CARACTERÍSTICAS

Desenvolvida conforme a norma VDA 4500
(F-KLT) automo va. A caixas F-KLT possuem
padronização e resistência para uso industrial.
Tem a ﬁnalidade de solucionar os maiores
problemas da cadeia logís ca dos setores
automo vos, farmacêu co, distribuição e
varejo, onde a taxa de retorno do frete e
espaço de armazenagem e movimentação são
crí cos.

- Compa bilidade com as caixas R-KLT
- Dimensões e estrutura conforme norma
VDA 4500
*Colapsível.
- Empilhavel, com fundo lego permite
empilhamento cruzado
- Duas opções de Fundo (Liso ou Lego)
- Ideal para logís ca reversa.
- Área para colocação de porta e quetas
lado menor (opcional)
- Área Texturizada para colagem de e queta
removível.
- Tampa opcional.

Aplicações
Para a otimização da cadeia logística na indústria automobilística, foi desenvolvido pela
comissão VDA a padronização de caixas, denominada KLT (Kleinlandungsträger).
As caixas fabricadas neste padrão obedecem o rigoroso controle dimensional e de
resistência que garante a preservação dos produtos transportados e a intercambialidade
entre fornecedores e usuários.
Dotadas de fundo lego e liso, o fundo lego permite o empilhamento cruzado garantindo
segurança quando paletizada. A caixa por ser colapsível tem a principal característica de
racionalizar o transporte e reduzir o volume de retorno de embalagens, assim como, a sua
armazenagem quando vazias

Vantagens
- Redução de Custo em Frete de retorno;
- Redução na área de armazenagem das KLT’s;
- Intercambiável com KLTs padrões utilizadas no mercado;
- Humanização do trabalho através da construção ergonômica e alças ergonômicas;
- Permite empilhamento cruzado (Fundo LEGO)
- Redução de Custo com Transportes.
- Redução de Área de Armazenamento (Até 70%) Quando Vazias.
- Manutenção com custo reduzido, pois permite a substituição de eventuais partes quebradas.
- Leve.

Modelo

Dimensão Nominal

Dimensão Externas

Dimensão Internas Útil

Comp. x Larg. x Alt. (mm)

Comp. x Larg. x Alt. (mm)

Comp. x Larg. x Alt. (mm)

Dimensão
Altura Interna
Útil. (mm)

Dimensão
Colapsísadas.
(mm)

Volume
em Litros

Peso
(kg)

Material

F-KLT 6421.G
Fundo Liso

600X400X210

600X400X210

535X357X192

192

95

36,5L

2,1kg

PP

F-KLT 6421
Fundo KLT

600X400X210

600X400X210

535X357X172

172

95

33L

2,6kg

PP

Informações Adicionais
- Consultar disponibilidade de cores.
- Resistente a impacto, a óleo e variações de temperaturas.
- Garantia de 5 anos.
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DATA SHEET - LINHA FLEX (F-KLT 6428)
Código do produto:

NORMA VDA 4500

CARACTERÍSTICAS

Desenvolvida conforme a norma VDA 4500
(F-KLT) automo va. A caixas F-KLT possuem
padronização e resistência para uso industrial.
Tem a ﬁnalidade de solucionar os maiores
problemas da cadeia logís ca dos setores
automo vos, farmacêu co, distribuição e
varejo, onde a taxa de retorno do frete e
espaço de armazenagem e movimentação são
crí cos.

- Compa bilidade com as caixas R-KLT
- Dimensões e estrutura conforme norma
VDA 4500
*Colapsível.
- Empilhavel, com fundo lego permite
empilhamento cruzado
- Duas opções de Fundo (Liso ou Lego)
- Ideal para logís ca reversa.
- Área para colocação de porta e quetas
lado menor (opcional)
- Área Texturizada para colagem de e queta
removível.
- Tampa opcional.

Aplicações
Para a otimização da cadeia logística na indústria automobilística, foi desenvolvido pela
comissão VDA a padronização de caixas, denominada KLT (Kleinlandungsträger).
As caixas fabricadas neste padrão obedecem o rigoroso controle dimensional e de
resistência que garante a preservação dos produtos transportados e a intercambialidade
entre fornecedores e usuários.
Dotadas de fundo lego e liso, o fundo lego permite o empilhamento cruzado garantindo
segurança quando paletizada. A caixa por ser colapsível tem a principal característica de
racionalizar o transporte e reduzir o volume de retorno de embalagens, assim como, a sua
armazenagem quando vazias

Vantagens
- Redução de Custo em Frete de retorno;
- Redução na área de armazenagem das KLT’s;
- Intercambiável com KLTs padrões utilizadas no mercado;
- Humanização do trabalho através da construção ergonômica e alças ergonômicas;
- Permite empilhamento cruzado (Fundo LEGO)
- Redução de Custo com Transportes.
- Redução de Área de Armazenamento (Até 70%) Quando Vazias.
- Manutenção com custo reduzido, pois permite a substituição de eventuais partes quebradas.
- Leve.

Modelo

Dimensão Nominal

Dimensão Externas

Dimensão Internas Útil

Comp. x Larg. x Alt. (mm)

Comp. x Larg. x Alt. (mm)

Comp. x Larg. x Alt. (mm)

Dimensão
Altura Interna
Útil. (mm)

Dimensão
Colapsísadas.
(mm)

Volume
em Litros

Peso
(kg)

Material

F-KLT 6428.G
Fundo Liso

600X400X280

600X400X280

535X357X257

262

95

49,5L

3,1kg

PP

F-KLT 6428
Fundo KLT

600X400X280

600X400X280

535X357X257

242

95

46L

3,4kg

PP

Informações Adicionais
- Consultar disponibilidade de cores.
- Resistente a impacto, a óleo e variações de temperaturas.
- Garantia de 5 anos.
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