
Contentor sustentável de transporte  
robusto e dobrável

The logistic assets manager

• Optimização de Custos
• Sustentável
• Melhoria dos processos
• Higiénico
• Rastreável

SmartBox 



O 2Return SmartBox está disponível em 3 tamanhos 

Dimensões (LxWxH) em mm  

Versão  Externas     Internas

Pequeno 800 x 600 x 750 772 x 572 x 560

Médio  1230 x 830 x 980 1195 x 795 x 780

Grande  1200 x 1000 x 900 1140 x 940 x 815
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1 Economia de custos:

•  Economia em materiais de embalagem, tais como 
paletes, caixas, papel e etiquetas

•  Elevada taxa de transporte efectivo e de armazena-
mento no empilhamento em blocos

•  Excelente proteção dos produtos, evitando de  
serem danificados

2 Sustentabilidade: 

•  Menor uso de materiais básicos, tais como papelão, 
plástico e madeira

•  Sem necessidade de reciclagem de materiais de  
embalagem no fluxo unidirecional dos resíduos

•  Redução do CO2 devido a menores movimentos 
de transporte

3 Melhoria dos processos: 

•  Eliminação de materiais de embalagem dentro da 
produção (logística lean)

•  Fácil acesso a bens (sem necessidade de abrir  
caixas ou de remoção do papel de alumínio)

•  Recuperação eficiente por código de barras na  
Internet das Coisas (IoT) / RFID

     

78 SmartBoxen (L) com carga 364 SmartBoxen (L) vazio

2Return BV

EN1, Cova das faias, s/n

2420-409 Leiria 

Portugal

Phone: + 351 244 829 345

Email: info@rotom.pt

www.2return.pt

Member of Rotom Group

The logistic assets manager

SmartBox 

Quais são seus benefícios? 

Características do produto: 
• Robusto, empilhável em armazenamento e no transporte

• Palete, colar e tampa encaixáveis entre si

• Configuração ergonómica, manipulação fácil e rápida

• Pode ser integrado com outros itens de embalagem

• Ideal em transportadores e armazenamento 

• Higiénico: paredes e fundo lisos, fácil de limpar

• Rastreável por código de barras exclusivo em cada contentor

Características do serviço: 
• Activo: sem investimento

• Aluguer: para fluxos internos dentro da cadeia de abastecimento

• Pool: para fluxos externos entre parceiros da cadeia internacional

• Fornecimento; recolha; inspecção e manutenção

• Rastreável com aplicativo de smartphone

Sectores de aplicação:
•  Indústria Automóvel; pode ser totalmente integrado com gitterbox

•  Indústria de Embalagens: consumíveis; descartáveis; componentes

 (plástico, cartão, metal leve)

•  Distribuição: selecção de pedidos; reabastecimento da central de 

compras com descentralização física

•  Indústria farmacêutica: embalagens; produtos a granel; consumíveis 

como seringas; sacos e outros.

•  Lazer e estilo de vida: gadgets; desporto; media

Rastreável 
Localização suportada por um aplicativo especial que permite o  

uso de códigos de barras com o smartphone, a qualquer hora e em  

qualquer lugar. Possibilidade de monitorização on-line da posição  

e das condições ambientais na Internet das Coisas (IoT) (opcional).


