
CC Adapter Tray
De eenvoudige oplossing voor opslag op wielen
De CC Adapter Tray is ontwikkeld voor vervoer en 
opslag van CC Euro Rolly’s en Euro Dolly’s waarop 
promotiedisplays zijn opgebouwd. Dankzij de 
CC Adapter Tray kunnen twee Euro Rolly’s of vier 
Euro Dolly’s worden verplaatst op automatische 
transportbanden en kunnen ze worden 
opgeslagen in magazijnen met hoge stellingen. 

De afmetingen van de CC Adapter Tray zijn zo dat 
deze - zonder montage - veilig op een Europallet 
kan worden gelegd. Het zeer lage gewicht ervan 

garandeert een gemakkelijke en snelle handling. 
Kan maximaal 7 graden worden gekanteld en kan 
een belasting aan van maximaal 1000 kg bij een 
gelijkmatige verdeling en juiste plaatsing van de 
CC-items. De CC Adapter Tray wordt bijvoorbeeld 
in de inhouse-business gebruikt voor het opslaan 
van kant-en-klare displays op de CC Euro Rolly of 
Euro Dolly of voor het vervoer van displays naar 
retailers.

1206 x 806 x 50 mm

2,9 kg

1.000 kg UDL
(under uniformly  
distributed load)

Stapelbaarheid 100 stuks, op 
de ruimte van een standaard 
Europallet. Hoogte: 1,20 m

De CC Adapter Tray biedt veilig 
plaats aan vier CC Euro Dolly’s.

1220 X 820 X 36 mm

3,0 kg

800 KG UDL
(under uniformly  
distributed load)

Stapelbaarheid 100 stuks, op 
de ruimte van een standaard 
Europallet. Hoogte: 1,20 m

De CC Adapter Tray biedt veilig 
plaats aan twee CC Euro Rolly’s.
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CC Adapter Tray
De eenvoudige oplossing voor opslag op wielen
De voordelen van de CC Adapter Tray Rolly of Dolly:
1  Ontwikkeld voor het opslaan van rollende ladingdragers in magazijnen met rekken. CC Euro 

Dolly of Rolly opgebouwd met cartonnage-, drankendisplays en CC Eurocrates, enz.

2  Voldoet aan de eisen van de inhouse-business. Displays kunnen gemakkelijk worden opgeslagen 
op de CC Euro Dolly of Rolly in magazijnen met hoge stellingen.

3  Recyclebaar en vrij van cadmium. Bestaat uit HDPE (High Density Polyethyleen).

4  Sterk en slijtvast. Oersterk in het dagelijks gebruik.

5  Compatibel met alle andere op Europese normen gebaseerde ladingdragers. De afmetingen van 
de CC Adapter Tray komen overeen met die van een Europallet.

6  Veilige afhandeling. Het dunne, afgeronde oppervlak garandeert veiligheid bij het gebruik en 
bestendigheid tegen vuil.

7  Bestand tegen extreme temperatuurschommeling. De CC Adapter Tray kan worden gebruikt, 
opgeslagen en schoongespoeld in temperaturen tussen -30°C en +70°C. De vorm en technische 
eigenschappen ervan veranderen niet.

8  Kostenbesparende opslag van niet-gebruikte CC Adapter Trays. 100 samengevoegde en 
gestapelde CC Adapter Trays nemen de ruimte in van één standaard Europallet.

9  Eenvoudig in het gebruik. Het uiterst lage gewicht van 2,9 tot 3 kg zorgt voor een snelle toepassing 
zonder enige inspanning.

Neem contact op!
Container Centralen Benelux bv
Siriusdreef 2
NL-2132 WT Hoofddorp
Nederland
Tel. NL: +31 235 544 020
Tel. BE: +32 2 899 08 74
Fax. +31 235 544 029
ccbenelux@container-centralen.com

Container Centralen is voor 50% eigendom van de Deense 
GASA Group, één van Europa’s grootste exporteurs van 
bloemen en planten, en voor 50% van VGB, de Nederlandse 
Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten. 
In totaal ondersteunen wij de logistieke activiteiten van meer 
dan 23.000 klanten in 40 landen over de hele wereld.


