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Paleta słupkowa z tacą ociekową, 220 l,
1400x1035x310mm
SKU 50420

Ta ocynkowana ogniowo paleta słupkowa jest wolna od rdzy, odporna na
zarysowania i wytrzymała oraz nadaje się zarówno do transportu, jak i
przechowywania. Ten elastyczny system sztaplowania jest często
używany w okresach szczytów sezonowych, ponieważ w razie potrzeby
można bardzo szybko i łatwo uzyskać dodatkową pojemność
magazynową.Posiada zintegrowaną tacę ociekową na płyny.

DANE TECHNICZNE

Materiał Metal

Długość zewn. 1400

Szerokość zewn. 1035

Wyskokość zewn. 310

Objętość 220

Rodzaj Mobilrack pojedynczy

Produkt nowy

OPIS PRODUKTU

Mobilny regał paletowy z tacą ociekową (bez
rur)

Paleta słupkowa z tacą ociekową to idealne rozwiązanie dla
ekonomicznego systemu składowania. System mobilnych regałów
magazynowych może być z łatwością używany w czasie sezonowych
szczytów.  W razie potrzeby można szybko i łatwo zorganizować
dodatkową przestrzeń magazynową. Ponieważ regały magazynowe są
ocynkowane ogniowo, zapobiega się korozji, są mocne i odporne na
zarysowania.
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Ten regał do układania w stos nie zawiera rur, odpowiednie wsporniki do
regałów można dobrać indywidualnie. Są one dostępne w kilku
standardowych wysokościach.

Sposoby ustawiania regałów paletowych:

Przy długości rury 1050 mm można ustawić 5 stojaków jeden na drugim,
co daje łączne obciążenie 5500 kilogramów.

Przy długości rury 1680 mm można układać 4 stojaki jeden na drugim z
całkowitym obciążeniem 4400 kilogramów.

Przy długości rury 2100 mm można układać 3 stojaki jeden na drugim z
całkowitym obciążeniem 3300 kilogramów.

Ładowność regału wynosi 1500 kilogramów zatem nadaje się do
ciężkich ładunków.

Dodatkowe cechy mobilnego regału
paletowego

Sama podstawa regału bez rur wynosi 84 kilogramy. Ten stojak do
przechowywania jest przesuwany za pomocą dwóch uchwytów, które są
zamontowane na stojaku.

Mobilny regał paletowy posiada tacę ociekową na płyny. Pojemność tacy
ociekowej z kratownicą wynosi 220 litrów. Rozmiar zbiornika to
1290x1190x160 mm

Wymiar zewnętrzny regału od stóp przy podstawie to 1545x1180x350
mm, a odległość środkowa wynosi 1370x1050 mm.

Zalety regału paletowego

Możliwość sztaplowania
Wykończenie ocynkowane
Może służyć do składowania na zewnątrz.
Metalowy regał paletowy posiada atest TÜV.
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Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/paleta-slupkowa-z-taca-ociekowa-220-l-
1400x1035x310mm-50420
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