Houten pallet
1200 x 1000 mm

Overzicht

Deze kwaliteitsvolle houten ladingdrager met het standaardformaat van 1200 x 1000 mm is ideaal
voor het transport van goederen in vele sectoren, waaronder de consumentengoederen, verse
voedingswaren, retail, productie en de automotive-sector.
Deze pallet kan veilig gebruikt worden voor de meeste toepassingen in de Europese distributie- en
transportketen.
Om compatibiliteit met verschillende supply chain-vereisten te garanderen, zijn pallets verkrijgbaar
in drie standaardformaten.

Kenmerken en voordelen

Specificaties

Opmerkingen

Afmetingen - in mm
De robuuste constructie van deze pallet zorgt voor meer
stabiliteit en minder risico op beschadiging van uw producten.

Buitenmaten

Materiaal
Lengte
1200

Breedte
1000

Dankzij de vaste afmetingen van deze pallet is hij uitermate
geschikt voor gebruik binnen geautomatiseerde productie-en
opslagfaciliteiten. Zo verhoogt u uw operationele
productiviteit.

Window / Pallet entry - in millimetres

Het consistente vierwegontwerp is compatibel met al het
standaardmaterieel, voor meer efficiëntie tijdens opslag en
transport.

Nominale capaciteit en nominaal gewicht

Al onze houten pallets zijn samengesteld uit materialen van
hoge kwaliteit en kunnen veilig gehanteerd worden. Zo
garandeert u de veiligheid en gezondheid van uw
werknemers.

Configuration and Stacking

www.chep.com

1200zijkant mm
1000zijkant mm

Tarragewicht

Breedte
390.0
357.0

Hoogte
162

Hoogte
95.0
120.0

28 kg

CHEP adviseert een maximale belasting van 1.500 kg per
pallet als veilige werklast en een maximaal totaal
stapelgewicht van 6.000 kg indien u beladen pallets opstapelt
op een stevige ondergrond. Lege pallets kunnen in een
stapel worden opgeslagen van maximaal 40 stuks.
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Hout: kwaliteitshout uit een gecontroleerde selectie van
verschillende houtsoorten.
Verf: verf op waterbasis, in lijn met de relevante Europese
wetgeving.
Nagels: standaard of geharde draadnagels conform de
Europese richtlijnen voor het toegestane gehalte aan zware
metalen.
Afhandeling
Laat de pallets bij het stockeren in magazijnrekken op de
buitenste blokken steunen.
Til de pallet bij voorkeur niet op onder de steunbalken.
Prestaties en standaarden
Een pallet voor algemeen gebruik die veilig kan worden
ingezet voor de meeste toepassingen in de Europese
distributie- en transportketen.
Aanbevolen gebruik/toepassingen
Consumptiegoederen (FMCG), dranken, groenten en fruit,
hardware en de automotive-sector.

