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POWIĄZANE USŁUGI

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.

Skrzyniopaleta składana 1211x1011x903 mm, 750l

SKU 61261

Skrzyniopaleta plastikowa w wersji składanej o wymiarach
1211x1011x903 mm. Praktyczna w zastosowaniu dzięki możliwości
układania w stosy i składania na płasko. Przeznaczona do stosowania z
wózkami widłowymi i wózkami paletowymi.

DANE TECHNICZNE

Materiał HDPE

Ściany boczne Składane

Dno Pełne

Długość wew. 1130

Szerokość wew. 930

Wysokość wew. 715

Długość zewn. 1211

Szerokość zewn. 1011

Wyskokość zewn. 903

Nośność dynamiczna 500

Nośność w regale 300

Objętość 750

Produkt nowy

Rodzaj
Skrzynie pełne, Skrzynie składane
z pokrywą

OPIS PRODUKTU

Skrzyniopaleta składana 1211x1011x903 mm

Ta składana skrzynia paletowa do ciężkich zastosowań przemysłowych
jest idealna do masowego przechowywania towarów. Pojemnik można
złożyć na płasko z każdej strony, dzięki czemu zyskujemy więcej miejsca
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w transporcie lub magazynowaniu. Składana na płasko, zmniejsza się do
wymiarów 1211 x 1011 x 322 mm. Jest to duża oszczędność miejsca w
transporcie i kosztów. Szacuje się, że po złożeniu skrzyniopaleta
oszczędza 65% miejsca.

Skrzyniopaleta idealna do masowego przechowywania
towarów

Skrzyniopalety składane są wykonane z tworzywa sztucznego PP
(polipropylen), a materiał palety i pokrywy to HDPE. Układając skrzynie w
stosy maksymalne obciążenie wynosi 500 kilogramów, a w regale max.
300 kg.

Zastosowanie skrzyniopalety składanej

Składana skrzyniopaleta z uchylnymi klapami ma zastosowanie w
transporcie ciężkich towarów przemysłowych. Ten typ skrzyniopalety
jest wyjątkowo wytrzymały i dlatego nadaje się do intensywnego użytku
przemysłowego, zapewnia doskonałą ochronę przechowywanym
towarom. Skrzynia może pracować w zakresie temperatur od -20 ° C do
40 ° C, dzięki czemu jest bardzo uniwersalna i może być
wykorzystywana w różnych branżach. Dzięki dobremu dopasowaniu
skrzyniopalety są łatwe w montażu.

Główne zalety skrzyniopalet składanych:

Mocne – równomierne obciążenia o dużej masie
Solidne – wykonane z mocnego tworzywa PP i HDPE, mniej
podatne na uszkodzenia
Higieniczne - łatwe do utrzymania w czystości
Do długotrwałej pracy - nie wypaczają się, nie gniją ani nie
wchłaniają wilgoci

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/skrzyniopaleta-skladana-1211x1011x903-mm-750l-
61261
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