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POWIĄZANE USŁUGI

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

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.

OPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMU Skrzyniopaleta składana, 3 płozy, uchylna klapa
1220x820x928mm
SKU 61091

Składana skrzyniopaleta wyposażona jest w 3 płozy i ma pojemność 630
litrów. Pudełko jest wyjątkowo stabilne, solidne i jest idealnym
pojemnikiem do transportu towarów sypkich, owoców lub warzyw.
Wymiary zewnętrzne to 1220x820x928 mm. Wymiary wewnętrzne to
1142x742x743 mm. Masa własna tego składanego pudełka na palety
wynosi 23,29 kg. Maksymalna ładowność wynosi 1000kg.

DANE TECHNICZNE

Status Nowy

Długość wew. 1142

Szerokość wew. 742

Wysokość wew. 743

Długość zewn. 1220

Szerokość zewn. 820

Wyskokość zewn. 928

Nośność statyczna 1500

Nośność dynamiczna 1000

Nośność w regale 400

Objętość 630

Produkt nowy, na wynajem

Rodzaj

Skrzynie pełne, Skrzynie
składane, Skrzynie składane z
pokrywą

OPIS PRODUKTU

Skrzyniopaleta składana z tworzywa, 3 płozy,
uchylna klapa 1220x820x928 mm

mailto:info@rotom.pl


KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

Rotom Polska Sp. z o.o.

ul. Polna 19, Komorniki NIP: PL8951796971

+48 71 381 16 99 info@rotom.pl

Składany pojemnik na palety jest wyposażony w 3 płozy i ma pojemność
630 litrów. Zewnętrzne wymiary skrzyni paletowej wynoszą
1220x820x928 milimetrów. Wymiary wewnętrzne skrzyniopalety
składanej to 1142x742x743 mm. Po złożeniu wymiary wynoszą jedynie
1220x820x228 mm. Masa własna skrzyniopalety to 23,29 kg.
Skrzyniopaleta jest jest idealnym pojemnikiem do transportu towarów
sypkich, owoców lub warzyw. Plastikowy skrzynia jest całkowicie
składana, co umożliwia oszczędny i tani transport powrotny lub
magazynowanie na miejscu. Na dłuższym boku zamontowano uchylną
klapę ułatwiająca dostęp do składowanych produktów.

Kluczowe zalety składanej skrzyniopalety

Nośność dynamiczna składanego pudła paletowego wynosi 1000
kg, a ładowność statyczna skrzyniopalety wynosi 1500 kg.
Skrzyniopaleta w regale paletowym ma nośność 400 kg.
Skrzynia paletowa wykonana jest z tworzywa HDPE i PP z
tolerancją temperatury od -15 do +40 stopni Celsjusza.
W standardowej ciężarówce załadowanej złożonymi
skrzyniopaletami mieści się 10 sztuk na palecie i 33 stosy co daje
330 sztuk.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/skrzyniopaleta-skladana-3-plozy-uchylna-klapa-
1220x820x928mm-61091
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