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POWIĄZANE USŁUGI

POOLING OPAKOWAŃ
Produkt dostępny w usłudze
poolingu opakowań dla firm. Zapytaj
o warunki.

NAPRAWA I KONSERWACJA
Ten produkt możemy naprawić lub
poddać konserwacji. Zapytaj o
szczegóły.

WYKUP OPAKOWAŃ
Ten lub podobny produkt możemy
od Ciebie odkupić. Skontaktuj się z
nami w celu otrzymania oferty.

Paleta chemiczna CP8 1140x1140x156mm - nowa

SKU 15008

Paleta chemiczna o wymiarach 1140x1140x156 mm. Ładowność wynosi
do 1000 kg. Wyposażona w 3 prowadnice i 7 górnych desek.Posiada
certyfikat ISPM-15.. Zastosowanie w branży chemicznej.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj Palety chemiczne

Długość zewn. 1140

Szerokość zewn. 1140

Wyskokość zewn. 156

Nośność statyczna 3000

Nośność dynamiczna 1500

Status Nowy

Nośność 1500

Produkt nowy

OPIS PRODUKTU

Nowa paleta chemiczna 1140x1140x156 mm

Opis produktu

Ta paleta chemiczna CP8 ma wymiary 1140x1140x156 mm i jest
wykonana z mocnego drewna. Ten typ palet jest szczególnie stosowany
w transporcie produktów chemicznych, płynów i beczek w przemyśle
chemicznym, ale ta ta jest szczególnie przydatna do transportu dużych
worków z dolnym rozładunkiem, ponieważ paleta ma otwór pośrodku.
Palety CP8 są odporne na duże obciążenia i mają solidną konstrukcję.
Maksymalna ładowność palety wynosi 1500 kilogramów. Ta paleta jest
wyposażona we wszechstronny dolny pokład, a paleta ma również +/-
dziesięć górnych desek, dwanaście bloków i cztery deski pośrednie. Masa
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własna wynosi 28 kilogramów. Dzięki starannej pielęgnacji i obsłudze
zużyta paleta może być również używana przez długi czas

Dostarczana przez nas paleta CP7 jest certyfikowana zgodnie z normami
wymiarów i danych technicznych palet CP, oraz posiada certyfikat
fitosanitarny IPPC, ISMP-15.Polecamy również zainteresować się innymi
paletami chemicznymi CP, w naszej ofercie również modele z pełnego
zakresu CP1-CP9.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/paleta-chemiczna-cp8-1140x1140x156mm-nowa-
15008
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