Palete blocado de madeira em pool
América do Norte (48″ x 40″)

Visão geral
Esta plataforma de madeira de qualidade com padrão de indústria é ideal para o transporte de
mercadorias em diversos segmentos industriais, inclusive de bens de consumo rápido, bebidas,
produtos agrícolas, ferramentas e automotivo.
As quatro entradas oferecem maior eficiência durante o transporte e armazenamento.

Características e Benefícios

Especificações

Design Inovador
As quatro entradas asseguram compatibilidade
com todas as empilhadeiras e paleteiras padrão
Provê grande eficiência em cargas e descargas
paletizadas
Racks com vão livre nas duas direções

Exterior

Adequado para a produção automatizada e
armazenamento, aumentando a eficiência
operacional
Disponibilidade Regular
Assegura que não há paradas na produção em
tempos de demanda sazonal ou inesperada

Materiais

Comprimento

Largura

Altura

1219

1016

141

Janela / Entrada do palete - em milímetros

1219mm lado
1016mm lado

Especificação consistente

Altura

370.0
318.0

90.0
106.0

Bloco paletizado em até 5 unidades, no máximo 10.000
lbs
Paletes vazios podem ser paletizados em até 19 unidades
em um reboque

Fornece resistência para o manuseio seguro de
cargas pesadas
Distribui o peso da carga para reduzir danos ao
produto
Oferece estabilidade no empilhamento
Design elimina longarinas entalhadas
Ecológico

Madeira: de qualidade a partir de uma seleção
controlada de diferentes tipos, principalmente Pinheiro
Amarelo do Sul seco em estufa
Pintura: à base de água

Largura

Configuração e Empilhamento

Construção robusta - Base de perímetro total

Pregos: padrão ou de arame rígido
Manuseio
Maximize o uso superficial do palete
Minimize a elevação pela parte debaixo do estrado
Empilhe os paletes debaixo dos blocos externos
Desempenho e Normalização
Palete que pode ser utilizado com segurança para a
maioria das aplicações na cadeia de distribuição e
transporte. O Palete para Sistema Blocado da CHEP foi
desenvolvido com o Sistema de Desenvolvimento de
Paletes para carregar 2.800 lbs em circunstâncias
normais de operação e distribuição uniforme da carga.
A Aprovação FM se aplica aos paletes de madeira que
utilizam blocos compósitos produzidos depois de 30 de
dezembro de 2008
Quantidade de carga do caminhão
570 paletes

Feito de materiais 100% reutilizáveis ou
reciclados
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Dimensões - em milímetros
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