PALETA PLASTIKOWA
1200x800
PPF1 PALETA PLASTIKOWA 1200x800x148 - AŻUROWA CZARNA
Paleta PPF1 wyprodukowana jest ze specjalnej mieszanki tworzyw sztucznych (kopolimeru). Jej główną zaletą jest
możliwość sztaplowania, co pozwala zmniejszyć koszty magazynowania i transportu. Na wysokości 2 metrów
zmieści się około 30 palet. Jest to jedna z najlepszych palet dostępnych na rynku z powodu jej niskiej wagi - 10 kg
oraz bardzo dużej wytrzymałości do 1200 kg w regale, w atrakcyjnej cenie. Do palety pasują dedykowane kosze
składane oraz plastikowe burty. Idealna do eksportu do krajów, w których wymagane są normy ISPM dla palet
drewnianych -Australia, Kanada, USA, Nowa Zelandia, Chile, Chiny, Korea Południowa, RPA, Kolumbia, Brazylia,
Gwatemala, Costa Rica, Nigeria, Filipiny, Szwajcaria, Turcja i innych. Dodatkowo długa żywotność, odporność na
czynniki atmosferyczne oraz możliwość recyclingu sprawia, że jest to jedna z najczęściej wybieranych produktów z
naszej oferty. Sprawdza się doskonale w branży motoryzacyjnej, elektronicznej, farmaceutycznej i spożywczej itp.
Idealna do zastosowań specjalnych, gdzie wymagane są atesty higieniczne (np. HACAP)
PPF1
Wymiary gabarytowe
(d/sz/w)
Masa
Atest
Maksymalne obciążenie na
regale
Wytrzymałość statyczna
Temperatura
Możliwość sztaplowania
Rant
Materiał

PALETA PLASTIKOWA AŻUROWA CZARNA
1200 mm x 800 mm x 148 mm
10 kg
PZH
1200 kg
4500 kg
- 20 do +60
TAK
TAK
Kopolimer

Informacje dodatkowe :
 zmniejszenie opłaty opakowaniowej dzięki kilkakrotnie większej trwałości
palet plastikowych
 możliwość 100% recyclingu opakowań z tworzyw sztucznych
 większe standardy higieniczne i odporność opakowań na czynniki
atmosferyczne
 możliwość produkcji opakowań w kolorach na życzenie Klienta
 możliwość oznakowania logotypem (np. identyfikacja właściciela palety)
 palety plastikowe nie muszą spełniać norm wymaganych dla palet
drewnianych ISPM
 w temperaturach ujemnych zmniejsza się wytrzymałość palety na uderzenia
 nośność obowiązuje tylko w przypadku równomiernego rozmieszczenia
ładunku na całej powierzchni palety
Transport:
Minimum zakupowe: 1 szt.
30 szt./1 miejsce paletowe
990 szt./1 cały pojazd
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