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Ażurowa półpaleta plastikowa 800x600x130mm -
gniazdowa - 4kg
SKU 28200

Półpaleta ekspozycyjna z tworzywa sztucznego o wymiarach
800x600x130 mm do dużych obciążeń. Paleta osadzona jest na 6
gniazdowych stopach.

DANE TECHNICZNE

Długość zewn. 800

Szerokość zewn. 600

Wyskokość zewn. 130

Nośność statyczna 2500

Nośność dynamiczna 1000

Materiał Plastik

Status Nowy

Produkt nowy

Rodzaj
Palety eksportowe, Palety
wystawowe

OPIS PRODUKTU

Półpaleta ekspozycyjna z tworzywa
sztucznego PO, ażurowa o wymiarach
800x600x130 mm

POWIĄZANE USŁUGI

ODZYSK OPAKOWAŃ
Produkt może być objęty usługą
odzysku opakowań. Zapytaj o
szczegóły

ZARZĄDZANIE OBIEGIEM
OPAKOWAŃ
Ten produkt może być poddany
usłudze Zarządzanie obiegiem
opakowań. Zapytaj o szczegóły.
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Półpaleta jest wykonana w całości z tworzywa polipropylenowego (PO).
Półpaleta ekspozycyjna wyposażona jest w 6 gniazdowych stóp i
ażurowy blat. Dynamiczna nośność tej półpalety wynosi 1000
kilogramów, a nośność statyczna to 2500 kilogramów. Wymiary to
800x600x130 mm oraz 5mm podwyższona krawędź, która zapobiega
zsuwaniu się towaru.Ten rodzaj palet można ją zagnieździć, co oznacza,
że zajmuje mało miejsca podczas przechowywania i transportu, co
sprawia, iż jest ona opłacalna. Ażurowa konstrukcja spowodowała
zmniejszenie wagi palety do 4 kg. Produkt ten jest powszechnie
stosowany w przypadkach transportu lotniczego oraz tam gdzie
redukcja wagi jest bardzo istotna.

Gniazdowa konstrukcja plastikowej palety pozwala na sztaplowanie
palet w celu zaoszczędzenia miejsca, co jest istotne w przypadku
planowania transportu powrotnego palet. Szesnaście palet to stos o
wysokości zaledwie 1 metra, gdzie w przypadku standardowej
konstrukcji ten stos zajmowałby 2,08m. Ten typ palety umożliwia
prawie dwukrotne zaoszczędzenie powierzchni, a co za tym idzie
również kosztów transportu powrotnego. Wyprofilowane uchwyty po
bokach palety ułatwiają zestawianie i pracę z produktem oraz
możliwość stabilnego i bezpiecznego montowania produktów na
powierzchni roboczej za pomocą taśm bindujących.Palety te są mniej
odpowiednie do przechowywania na zewnątrz, stosowania w
wilgotnych pomieszczeniach lub czyszczenia wodą.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/azurowa-polpaleta-plastikowa-800x600x130mm-
gniazdowa-4kg-28200
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