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POWIĄZANE USŁUGI

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

ZARZĄDZANIE OBIEGIEM
OPAKOWAŃ
Ten produkt może być poddany
usłudze Zarządzanie obiegiem
opakowań. Zapytaj o szczegóły.

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

Paleta plastikowa higieniczna 1200x1000x160mm - 3
płozy, pełna
SKU 21574

Paleta z tworzywa sztucznego – 1200x1000x160mm - 3 płozy,
całkowicie zamknięta z wagą własną 22 kg. Nośność statyczna wynosi
7500 kg, nośność dynamiczna wynosi 1500 kg, a nośność w regale
wynosi 1250 kg.

DANE TECHNICZNE

Długość zewn. 1200

Szerokość zewn. 1000

Wyskokość zewn. 160

Nośność statyczna 7500

Nośność dynamiczna 1500

Nośność w regale 1250

Materiał HDPE

Status Nowy

Produkt nowy

Rodzaj

Palety higieniczne, Palety z
pełnym blatem, Palety do
regałów

OPIS PRODUKTU

Higieniczna paleta z tworzywa sztucznego -
1200x1000x160mm - tworzywo HDPE

Opis palety plastikowej

Jest to paleta całkowicie zamknięta. Ta paleta z tworzywa sztucznego o
wymiarach 1200x800x160 mm wykonana jest z pierwotnego tworzywa
HDPE, dzięki czemu w pełni nadaje się do recyklingu. Nośność statyczna
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palety higienicznej wynosi 7500 kg, a nośność dynamiczna 1500 kg.
Nośność palety składowanej w regale wynosi 1250 kg. W transporcie
powrotnym w ciężarówce zmieści się 416 sztuk palet ustawionych w
stos.

Zastosowanie palety higienicznej

Paleta higieniczna jak zresztą wskazuje nazwa, nadaje się w pełni do
stosowania w przemyśle spożywczym. Pełna konstrukcja palety z obu
stron sprawia, że ta plastikowa paleta jest odporna na detergenty i łatwa
w czyszczeniu .Szczególnie nadaje się do transportu i przechowywania
ciężkich ładunków, jest kompatybilna ze wszystkimi sektorami
działalności.

Oferujemy palety plastikowe w innych kolorach niż szary przy
zachowaniu minimalnej ilości 500 sztuk

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/paleta-plastikowa-higieniczna-1200x1000x160mm-3-
plozy-pelna-21574
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