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Jednorazowa paleta drewniana średniej ciężkości
1200x800x126mm - IPPC fumigowana
SKU 15898HTKD

Wysokiej jakości paleta drewniana średniej ciężkości. Produkt posiada
certyfikat IPPC fumigowana. Siedmiodeskowy blat nośny

DANE TECHNICZNE

Rodzaj Palety jednorazowe

Długość zewn. 800

Szerokość zewn. 1200

Wyskokość zewn. 126

Nośność statyczna 1500

Nośność dynamiczna 750

Materiał Drewno

Status Nowy

Produkt nowy

OPIS PRODUKTU

Paleta drewniana 1200x800x126 mm - 3
płozy

Paleta drewniana ma wymiary 1200x800x126 mm. Nośność
dynamiczna palety wynosi +/- 750 kg, a nośność statyczna +/- 1500
kg. Paleta ma siedem desek górnych, trzy deski pośrednie, dziewięć

POWIĄZANE USŁUGI

WYKUP OPAKOWAŃ
Ten lub podobny produkt możemy
od Ciebie odkupić. Skontaktuj się z
nami w celu otrzymania oferty.
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klocków i trzy deski dolne. Deski i klocki mają szerokość 75 mm.
Przestrzeń między deskami wynosi ok 46 mm. Deski mają grubość 17
mm.Całkowita objętość palety wynosi 0,021 m3 Paleta jest
wyposażona w 3 płozy i można się do niej dostać z 4 stron za pomocą
wózka paletowego lub wózka widłowego.

Paleta drewniana do eksportu

Drewno spełnia wymogi ISPM15 i nadaje się do eksportu poza granice
UE. Ten produkt jest lub suszony w specjalnym piecu w celu
zmniejszenia zawartości wilgoci, a tym samym zapobiegania pleśni.
Usuwa również szkodniki mogące mieć wpływ na jakość drewnianego
opakowania

Standaryzacja rozmiarowa palety drewnianej 1200x800
mm

Opakowania i palety oparte standaryzowane według formatu palet ISO
(1200x800 mm) zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni, gdy
są używane razem do transportu i magazynowania.

Ponadto paleta razem z pasującą nadstawką paletową może łatwo
przekształcić się w skrzynię do składowania i ochrony produktów.
Zobacz pasujące nadstawki 1200x800 mm i pokrywy 1200x800 mm
dla tego typu palety.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/jednorazowa-paleta-drewniana-sredniej-ciezkosci-
1200x800x126mm-ippc-fumigowana-15898HTKD
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