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Utilysys komt met nieuwe basisuitvoering
Het Utilysys® klapkrat, dat speciaal voor de opslag en het transport van bloembollen is ontwikkeld, is
vanaf nu in een nieuwe basisuitvoering beschikbaar. Het kratmodel met de unieke lift-lock sluiting is
ongewijzigd. Bij de keuze voor een nieuwe basisuitvoering is de functionaliteit nauw afgestemd op het
huidige gebruik van Utilysys®-kratten in de bloembollensector en zijn enkele luxe-eigenschappen
weggelaten. Daardoor voldoet het nieuwe krat aan alle eisen en is een overstap op kunststof
retourverpakking door de lagere prijs voor meer bedrijven aantrekkelijk geworden.
Uitwisselbaarheid binnen de sector, maar ook het gebruik voor producten buiten de sector, was bij de
ontwikkeling van het Utilysys®-krat in het vorige decennium leidend en daar zijn een aantal keuzes op afgestemd.
Nu is het Utilysys®-klapkrat bij ca. 10 bedrijven enkele jaren tot volle tevredenheid in gebruik en blijken deze
extra’s niet te worden benut. Daarom heeft de nieuwe basisuitvoering geen ingegoten barcode en is het gemaakt
van recyclemateriaal in de kleur zwart. De kratafmetingen en de stapelsterkte voldoen onveranderd aan de norm,
die Stichting Utilysys daarvoor hanteert http://www.utilysys.com/product.htm. In overleg met Twinpack is het
Utilysys®-krat ook leverbaar in maatwerk-uitvoering.
Het Utilysys®-klapkrat is in ingeklapte toestand te vervoeren met 80% minder volume en dat levert veel besparing
op. Met dit krat wordt het aantrekkelijk om de lege kratten na gebruik terug te sturen naar de leverancier, die deze
na een grondige wasbeurt inzet voor een nieuwe zending. Door de inzet van retourfust wordt minder grondstof en
energie verbruikt en gaat minder vracht over de weg. De kwaliteit van de bollen is in het Utilysys®-krat beter
gewaarborgd, door de uitstekende ventilatie eigenschappen en (als de teler direct in Utilysys®–kratten inpakt)
doordat overstorten of ompakken niet meer nodig is.
Stichting Utilysys (opgericht op initiatief van de sectororganisaties Anthos en KAVB) blijft zich onveranderd
inzetten voor een brede toepassing van kunststof klapkratten, die tot aanzienlijke besparingen en milieuvoordelen
zal leiden. Het werk van Stichting Utilysys is mede mogelijk dankzij sponsoring door Interpolis Agro.
Twinpack BV is één van de meest toonaangevende groothandelsbedrijven van verpakkingen en
verpakkingssystemen in bloembollen- en vaste plantensector.
Bekuplast GmbH is innovatief producent van kunststof hulpmiddelen voor de logistiek en belevert diverse
sectoren in Europa, waaronder de bloembollensector en de voedingstuinbouw.

Bijschrift bij de foto: Het Utilysys®-klapkrat in de nieuwe basisuitvoering gemaakt van zwart recyclemateriaal.
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