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Paleta higieniczna H1, 1200x800x160 mm - używana

SKU 20831U

Paleta plastikowa H1 w wersji używanej, z otwartym blatem i
podwyższoną krawędzią. Paleta jest odpowiednia do cięższych
ładunków. Wiodąca paleta w przemyśle spożywczym. Wymiary tej
palety to Wykonana z czystego HDPE spełnia najwyższe normy
higieniczne.Nadaje się do pracy w poolingu.

DANE TECHNICZNE

Materiał HDPE

Status Używany

Długość zewn. 1200

Szerokość zewn. 800

Wyskokość zewn. 160

Nośność statyczna 5000

Nośność dynamiczna 1250

Nośność w regale 1000

Rodzaj
Palety higieniczne, Palety do
regałów

Produkt używany, na wynajem

OPIS PRODUKTU

Paleta higieniczna H1, 1200x800x160 mm - z
podwyższoną krawędzią

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.

WYKUP OPAKOWAŃ
Ten lub podobny produkt możemy
od Ciebie odkupić. Skontaktuj się z
nami w celu otrzymania oferty.

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY
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Paleta higieniczna w wersji używanej jest wykonana z wysokiej jakości
tworzywa HDPE (poliuretan wysokiej gęstości). Ta paleta ma otwarty
pokład z podniesioną krawędzią. Ta pionowa krawędź daje pewność, że
plastikowe pojemniki nie zsuną się z palety. To wiodąca i najczęściej
używana paleta w przemyśle spożywczym, odpowiednia do transportu
produktów o różnych kształtach i rozmiarach oraz łatwa w utrzymaniu
czystości. Trzy solidne połozu na dolnym pokładzie umożliwiają palecie
przenoszenie ciężaru dynamicznego 1250 kg, a statycznego 5000 kg.
Paleta higieniczna umiejscowiona w regale i obciążeniem po
umieszczeniu w regale 1000 kg. To sprawia, że bardzo mocna paleta
nadaje się do przenoszenia dużych obciążeń i doskonale nadaje się do
stosowania w przemyśle spożywczym lub w środowiskach, w których
bardzo ważna jest higiena. Te plastikowe palety są gotowe na eksport
bez żadnego przetwarzania.

Opakowania i palety oparte na kolomodularnym formacie Euro
(1200x800 mm) zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni, gdy
są używane razem do transportu i przechowywania.

Informacje na temat palety higienicznej w wersji używanej

Paleta higieniczna H1 jest w 100% funkcjonalna! Jednak zdjęcie, które
wyświetlamy na stronie, nie gwarantuje całej partii palet, które
posiadamy na stanie. Sprzedawane przez nas produkty używane
posiadają widoczne ślady użytkowania.Nasi specjaliści przed
ponownym wprowadzeniem palety do obiegu starannie sortują i
naprawiają używane przedmioty. To, czy stan wizualny i techniczny jest
dla Ciebie wystarczający, jest osobistą interpretacją. Jeśli chcesz się
przekonać, że te pozycje odpowiadają Twoim potrzebom, zapraszamy
do odwiedzenia jednej z naszych lokalizacji po telefonicznym
umówieniu się na obejrzenie wybranego produktu. Składając
zamówienie online, zgadzasz się ze stanem używanych produktów.
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Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/paleta-higieniczna-h1-1200x800x160-mm-uzywana-
20831U
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