Pallecon Magnum Tall
1020 litr?

P?ehled

Opakovan? použitelný vysoce odolný plastový skládací bezpe?nostní kontejner pro všechny typy
produkt?.

Vlastnosti a výhody

Specifikace

Vysoce odolný a vhodný pro nejr?zn?jší typy použití.
Snadná manipulace – rozložení a složení zvládne jeden
operátor za 30 sekund.
Skládací, ve složeném stavu je možné naložit po p?ti na
paletu, pro efektivní skladování a p?epravu prázdných
kontejner?.
Plné kontejnery je možné stohovat až po p?ti jednotkách pro
efektivní skladování výrobku.
T?i alternativní velikosti pro spln?ní specifických požadavk?
zákazník?.
Sou?ásti jsou vyrobeny ze snadno nahraditelných a
opravitelných materiál?.
Vyrobený z pln? recyklovatelných materiál?, takže je šetrný k
životnímu prost?edí.
4cestný vstup palety, 40mm p?nový HDPE.

Rozm?ry – v milimetrech

Vn?jší
Složené

Poznámky

Délka
1200
1200

Materiály
Ší?ka
1000
1000

Výška
1200
406

Jmenovitá kapacita a hmotnost
Maximální kapacita
Maximální hmotnost nákladu
Vlastní hmotnost

1020 ltrs
2000 kg
75 kg

Konfigurace a stohování
Stohovatelné vrstvy p?i p?eprav? v rozloženém stavu
Pom?r pro vracení

5
5 :1

Teplotní rozsah
Minimální / maximální
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-20 °C / 40 °C

Paleta: ?erný HDPE
Panely: Šedý HDPE
Víko: ?erný HDPE
Doporu?ené použití / aplikace
Automobilový pr?mysl – Komponenty, náhradní díly,
výfukové potrubí, motory, filtry, pneumatiky, kola a obložení
kol, dodávky / vrácení zboží od prodejc?, výlisky, lišty,
elektroinstala?ní tmely, gumové lišty, airbagy.
Maloobchod – doprava kusového zboží do regionálních
distribu?ních center pro doru?ení do obchod?, marketing a
materiály pro POS, zahradní nábytek, odpadní materiály.
Výroba – Sou?ásti, náhradní díly, potrubní tvarovky,
náhradní díly pro po?íta?e, plynové a elektrické armatury,
stavební výrobky, okna, dve?e, ?erpadla, námo?ní mušle.
Obalové materiály – malé plastové láhve na potraviny,
hrnce a misky, IBC vložky, PET šablony, rozprašova?e,
kosmetické lahve, tuby, krytky, uzáv?ry.
Potraviny – obalové materiály, zpracované maso/dr?bež,
cereálie, blokový sýr.
Tisk a fotografie - papírové výrobky, tisk novin a tiskové
materiály, fotografické filmy, videokazety.
Poštovní zásilky – dopisy, balí?ky.

