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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 z odłączanymi płozami
1220x820x1180mm
SKU 61097

Składana skrzyniopaleta o pojemności 917 litrów. Masa własna
skrzyniopalety wynosi 28,22 kg. Składana skrzyniopaleta składa się z
dwóch rodzajów tworzyw sztucznych dzięki czemu jest mocna i
trwała.Posiada 4 zamknięcia w pokrywie i palecie, 3 odłączane płozy. Do
ciężkich zastosowań przemysłowych.

DANE TECHNICZNE

Status Nowy

Długość wew. 1160

Szerokość wew. 760

Wysokość wew. 1040

Długość zewn. 1220

Szerokość zewn. 820

Wyskokość zewn. 1180

Nośność statyczna 1200

Nośność dynamiczna 800

Nośność w regale 400

Objętość 917

Produkt nowy, na wynajem

Rodzaj

Skrzynie pełne, Skrzynie
składane, Skrzynie składane z
pokrywą

OPIS PRODUKTU

Skrzyniopaleta składana z tworzywa
1220x820x1180 mm - z odłączanymi płozami
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Składana skrzyniopaleta o pojemności 917 litrów z wyjątkowo grubymi
ściankami. Charakteryzuje sie zdecydowanie większą trwałością niż
standardowe skrzyniopalety plastikowe.Zewnętrzne wymiary
skrzyniopalety wynoszą 1220x820x1180 milimetrów. Wymiary
wewnętrzne to 1160x760x1040 mm. Po złożeniu wymiary to jedynie
1220x820x300 mm. Masa własna wynosi 28,22 kg. Skrzyniopaleta
wyposażona jest w 3 odczepiane płozy, które pozwalają zaoszczędzić
miejsce w magazynie podczas przechowywania nieużywanych
skrzyniopalet.

Najważniejsze cechy skrzyniopalety

Nośność dynamiczna skrzyniopalety to 400 kg, a nośność
statyczna to 1200 kg (1 + 3 w stosie), a nośność w regale to 400
kg
Skrzynia wykonana jest z 2 rodzajów plastiku: paleta, pokrywa i
płozy wykonane są z HDPE, a ścianki składane (rękaw) wykonane
są z PPC
Odporność na temperaturę od -10 do +40 stopni Celsjusza
W standardowej załadowanej ciężarówce mieści się 264 sztuki, 8
sztuk na palecie przy założeniu że zajmują 33 miejsca w
standardowej przyczepie. Gniazdując skrzyniopalety pomieścimy
396 sztuk czyli po 12 w stosie.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/skrzyniopaleta-skladana-z-odlaczanymi-plozami-
1220x820x1180mm-61097
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