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Specificaties

Omschrijving

Deze herbruikbare halve pallet van hout en metaal, is 
ideaal voor het laden, ditribueren van goederen en voor het 
presenteren van promoties in de winkel. Deze pallet maakt 
replenishment makkelijk, verhoogt productbeschikbaarheid en 
efficiëntie doorheen de volledige supply chain. De halve pallet 
wordt gepoold en onderhouden via het CHEP-netwerk van 
servicecentra en stimuleer een meer duurzaam gebruik van 
natuururlijke grondstoffen.

Halve pallet
B0806A hout & metaal
800 x 600mm

Gemiddeld 
gewicht

13kg

Stapelen

Kenmerken en voordelen

 Ideaal voor in de winkel

+ Doet verkoop stijgen en zorgt voor een betere 
merkherkenning en naamsbekendheid door een verbeterde 
productzichtbaarheid en beschikbaarheid.

+ Verlaagt de totale kosten dankzij de eenvoudige plaatsing en 
verminderde productschade.

 Consistent quality

+ Nauwkeurige afmetingen waardoor deze displaypallet geschikt 
is voor geautomatiseerde processen en zo productschade en 
machinestilstand tot een minimum worden beperkt.

+ Nauwkeurige inspectie en controle van de halve pallets zorgen 
voor verbeterde veiligheid en gezondheid tijdens de handling. 

Handling

Materialen en gebruik

Hout: FSC n PEFC ecertificeerd, duurzaam hout
Metalen frames: gegalvaniseerd staal
Verf: blauwe emulsie op waterbasis, conform  
de hoogste standaard EN-71-3
Nagels en spijkers: draadnagels uit koolstofstaal en spijkers uit DIN 
7340-verzinkt staal; beide conform richtlijn 94/62/EG betreffende 
verpakking en verpakkingsafval en het toegestane gehalte aan zware 
metalen
Cilindervormige blokken: blauw gerecycled en opnieuw verwerkt 
lagedichtheidpolyetheen (LDPE) of donkergrijs ethyleen propyleen dieen 
monomeer (EPDM) en polyolefinen
Inkt: oplosbare inkt, conform richtlijnen 2004/42/EC inzake 
verfproducten en 1999/13/EC inzake oplosmiddelen.

AFMETINGEN EN TOLERANTIES (mm)

Detail A B C D E F G

Standaard 800 163 120 250 600 90 250

Minimaal 790 158 115 240 590 85 240

Maximaal 810 173 128 260 610 98 260

Gebruik 
geen lijm 
of nietjes
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Maximale laad-
capaciteit

500kg
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Toeganke-
lijkheid

4
zijdig

Waarschuwing: Het is niet aanbevolen over de 
palletbreedte in rekken te plaatsen (80 cm), behalve 
wanneer de drie onderste balken worden ondersteund. 
Altijd voorafgaande tests uitvoeren bij elk geautomatiseerd 
systeem of zwaartekrachtsystemen waarbij pallets worden 
gebruikt, omwille van de steeds unieke technische set-up. 
CHEP adviseert om deze pallet niet te gebruiken in direct 
contact met onverpakte voedingswaren. 
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Robuuste structuur

+ Robuuste structuur om zware ladingen veilig te behandelen.

+ Duurzaam tijdens handling, transport en pooling doorheen de 
supply chain. 

Compatibiliteit met logistiek materiaal

+ Kan worden gebruikt met alle standaard materieel.

+ Eenvoudige toegang langs de vier zijden.

+ Laat crossdocking toe van snel roterende goederen.

Met respect voor het milieu

+ Het poolingsysteem van CHEP draagt bij tot het behoud van 
natuurlijke grondstoffen, beperkt verpakkingsafval en de 
impact op het milieu en helpt u om uw 
duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Grote herkenbaarheid

+ Onze halve pallets kunnen eenvoudig worden geïdentificeerd 
door de kenmerkende blauwe CHEP-kleur.
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Belangrijk: CHEP-pallets en -containers blijven altijd 
eigendom van CHEP en kunnen nooit wettelijk worden 
aangekocht of verkocht. CHEP behoudt zich het recht 
wijzigingen aan te brengen aan de hierboven vermelde 
informatie zonder voorafgaande kennisgeving.


