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POWIĄZANE USŁUGI

WYNAJEM OPAKOWAŃ
Produkt dostępny także na
wynajem. Zapytaj o warunki.

PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ
Szukasz indywidualnego
opakowania? Podobny produkt
możemy zaprojektować specjalnie
dla Ciebie. Skontaktuj się z nami.

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

OPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMU Mobilna podstawa regału paletowego z płytą ze sklejki
1850x1035x310mm – podwójna
SKU 50210

Podwójna paleta słupkowa dzięki ocynkowaniu jest odporna na rdzę,
zarysowania. Wytrzymały produkt, nadaje się zarówno do transportu, jak
i przechowywania towarów na paletach. Bardzo elastyczny system
sztaplowania można optymalnie wykorzystać w okresach szczytu
sezonu, ponieważ w razie potrzeby można szybko i łatwo skonfigurować
dodatkowe pojemności magazynowe.

DANE TECHNICZNE

Materiał Metal

Dno Pełne

Długość wew. 1850

Szerokość wew. 1005

Wysokość wew. 310

Długość zewn. 2025

Szerokość zewn. 1180

Wyskokość zewn. 310

Nośność dynamiczna 2000

Rodzaj Mobilrack podwójny

OPIS PRODUKTU

Podwójna podstawa palety słupkowej z płytą
ze sklejki

Ocynkowana ogniowo podstawa regału do układania w stosy, znanego
również jako mobilny regał paletowy. Podstawa metalowa razem z
rurami tworzy mobilny regał magazynowy, odpowiedni do transportu i
składowania palet. 
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Wymiary wewnętrzne to 1850x1035x310 mm.Jeśli chcesz ułożyć dwa
stojaki jeden na drugim, pamiętaj, że odległość między dwoma
produktami to długość wspornika minus 8 centymetrów. Ta przestrzeń
powstaje, ponieważ rura lekko opada w stojaku, który jest na podłodze, a
regał paletowy, który jest na nim ustawiony, przesuwa się lekko po
rurze.

Ten regał nie zawiera rur lecz dołączona jest płyta ze sklejki sosnowej
Ellioti o grubości 12 mm. Rury, które umieszcza się w rogach podstawy,
są dostępne w kilku standardowych wysokościach. W zależności od
wysokości stosu nośność waha się od 2000 do 1500 kilogramów na
regał ruchomy. Waga własna tego regału wynosi 62,5 kg.

Jeśli chcesz ułożyć dwie palety słupkowe jedna na drugiej, pamiętaj, że
odległość między dwoma regałami to długość wspornika minus 8
centymetrów. Ta przestrzeń powstaje, ponieważ wspornik lekko opada
w regale, który jest na podłodze, a następna paleta słupkowa, który jest
na nim ustawiona, przesuwa się lekko po wsporniku (rurze).

Zastosowanie mobilnych regałów paletowych

Mobilne regały paletowe mają podwójne przeznaczenie: mogą być
stosowane jako palety transportowe, a po zamontowaniu 4 rur
metalowych można z nich budować regały magazynowe, bez
konieczności przeładowania znajdującego się na nich towaru.

Zalety podwójnych palet słupkowych

Jest to bardzo elastyczny system, który jest często wykorzystywany w
okresie szczytów sezonowych. W razie potrzeby za pomocą tych palet
słupkowych można szybko zwiększyć pojemność magazynową.
Ponieważ te mobilne regały są cynkowane ogniowo, nie ulegają korozji,
są mocne i odporne na zarysowania. 

Mobilne regały paletowe:

pozwalają na maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynu
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różne długości rur pozwalają dostosować wysokość palety
słupkowej w zależności od potrzeb użytkownika
szybki montaż i demontaż, bez konieczności wiercenia otworów

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/mobilna-podstawa-regalu-paletowego-z-plyta-ze-
sklejki-1850x1035x310mm-podwojna-50210
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