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POWIĄZANE USŁUGI

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

ODZYSK OPAKOWAŃ
Produkt może być objęty usługą
odzysku opakowań. Zapytaj o
szczegóły

Paleta plastikowa gniazdowa, ażurowa 1200x800x140
mm
SKU 28790

Paleta plastikowa o wymiarach 1200x800x140 mm. Paleta ma otwarty
pokład i krawędź. Lekka, waży 5 kg, nadaje się do eksportu. Nośność
statyczna wynosi 1800 kg, a dynamiczna 1000 kg.

DANE TECHNICZNE

Długość zewn. 1200

Szerokość zewn. 800

Wyskokość zewn. 140

Nośność statyczna 1800

Nośność dynamiczna 1000

Materiał HDPE

Status Nowy

Produkt nowy

Rodzaj Palety eksportowe

OPIS PRODUKTU

Paleta plastikowa 1200x800x140 mm - HDPE

Paleta plastikowa o wymiarach 1200x800x140 mm. Paleta ma otwarty,
ażurowy pokład i można ją zagnieżdżać. Jest lekka ponieważ waży tylko
5 kg, ale nośność dynamiczna wynosi 1000 kg. Nadaje się do eksportu
lotniczego ze względu na niską wagę.

Konstrukcja palety ażurowej

Paleta ma tak skonstruowany pokład aby mieć dużą odporność ,
sztywność na nacisk. Paleta jest w kolorze czarnym i w całości jest
wykonana z polietylenu o dużej gęstości (HDPE). Wysokość każdej stopy
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do gniazdowania wynosi 40 mm, a paleta posiada dodatkowo
antypoślizgową krawędź o grubości 5 mm.

p>
Wymiary są oparte na wymiarach standardowej palety euro (1200x800
mm), co zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni, gdy są
używane razem do transportu i przechowywania.Z kolei opcja
gniazdowania palety jedna w drugą oszczędza koszt i miejsce
przechowywania i transportu.

Akcesoria do palety ażurowej

Nasze palety plastikowe można bardzo łatwo przekształcić w skrzynie
paletowe, która zapewniają optymalną ochronę Twoich produktów.
Zobacz pasujące nadstawki 1200x800 mm i pokrywy 1200x800 mm do
tego typu palet.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/paleta-plastikowa-gniazdowa-azurowa-1200x800x140-
mm-28790
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https://rotom.pl/produkty/nadstawki-paletowe/plastikowa-nadstawka-paletowa-1200x800x200mm-4-zawiasy-60800
https://rotom.pl/produkty/nadstawki-paletowe/plastikowa-pokrywa-do-nadstawek-paletowych-1220x820x4-mm-wzmocnione-krawedzie-60802
https://rotom.pl/paleta-plastikowa-gniazdowa-azurowa-1200x800x140-mm-28790
https://rotom.pl/paleta-plastikowa-gniazdowa-azurowa-1200x800x140-mm-28790

