
Voor de vleessector biedt Hollarts de E2 krat 

volgens DIN 55423. De krat wordt geproduceerd uit 

100% virgin materiaal en is daarmee gegarandeerd 

geschikt voor het gebruik met levens middelen en 

voldoet aan de eisen van het EHI.

De moderne 

productie technieken 

van Hollarts waar-

borgen een effi  ciënt 

en kwalitatief 

hoog  waardig 

afwerkingsniveau van de krat. Hollarts kan de 

krat indien gewenst voorzien van uw naam en/

of logo in een contrasterende kleur. Standaard 

wordt de krat geproduceerd in het rood (RAL3020), 

uiteraard zijn andere kleuren op aanvraag mogelijk.

Vleessector



Eigenschappen van onze E2 krat

 Is uit voorraad leverbaar;

 Kleur: rood (RAL3020);

 Open handgrepen en ventilatie gaten

in de bovenrand;

 Is af fabriek of franco te leveren,

afhankelijk van uw wensen;

 Is stapel- en uitwisselbaar met vrijwel

alle overige E2 kratten op de markt;

 Perfect te combineren met H1 pallets

en verrijdbare onderstellen (dollies).

Naast de E2 krat levert Hollarts kratten in tal van 

variaties en uitvoeringen. Maatproducten zijn 

uiteraard ook mogelijk, wij informeren u graag over 

onze mogelijkheden.

Hollarts bevindt zich op een geografi sch ideale locatie 

voor wat betreft de vleessector. Onze productielocatie 

is gelegen dichtbij de Duitse grens en goed bereikbaar 

via de A12 en A18.
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Technische specifi caties

Buitenafmetingen (LxBxH) 600 x 400 x 200 mm

Binnenafmetingen (LxBxH) 565 x 365 x 195 mm 

Inhoud 40 liter

Wanden Dicht, met open handgrepen en ventilatiegaten in bovenrand

Bodem Glad, geschikt voor rollenbanen

Max. belading 30 kg

Max. stapellast 500 kg

Netto gewicht 2 kg

Temperatuur bestendigheid -30°C tot +80°C.

Reinigbaarheid Spoelinstallatiebestendig

Materiaal HDPE, levensmiddelgeschikt conform (EG) Nr. 10/2011

Normering DIN 55 423

  Hollarts E2 krat in 
RAL3020 uitvoering

HDPE, levensmiddelgeschikt conform (EG) Nr. 10/2011


