Plastová displej paleta
600 x 400 mm

P?ehled

Tato opakovan? použitelná displej platforma pro maloobchod je ideální pro akce, zvýšenou
viditelnost výrobk? a snadné dopl?ování v míst? prodeje. Její pronájem a údržbu zajiš?uje CHEP
prost?ednictvím sít? servisních center. Paleta usnad?uje p?ebalování a p?ekládání v celém
dodavatelském ?et?zci a podporuje udržitelné využívání p?írodních zdroj?.

Vlastnosti a výhody

Specifikace

Díky vyšší viditelnosti výrobku a lepší dostupnosti zvyšuje
prodej i viditelnost zna?ky. Díky snadnému dopl?ování a
minimálnímu poškození výrobku snižuje celkové náklady na
prodávané výrobky. Zvyšuje viditelnost zna?ky, zlepšuje
výsledky v oblastech regál? s nízkým prodejem a
maximalizuje prodej výrobk? v zorném poli o?í. Integrovaný
systém Blue Click® s vnit?ními a vn?jšími drážkami
usnad?uje p?ípravu i dopl?ování. Integrované drážky pro
sestavení dvou 1/8 samostatných displej obalových jednotek.
Sí? p?epravních jednotek k pronájmu od spole?nosti CHEP
snižuje obalový odpad a celkový dopad na životní prost?edí.
Po skon?ení životního cyklu obalové materiály snadno
sejmete a m?žete je znovu použít nebo recyklovat. Displej
platforma je certifikovaná jako uhlíkov? neutrální a na konci
dlouhé životnosti je 100% recyklovaná.
Jedine?ná žebrovaná konstrukce dosahuje optimálního
pom?ru odolnosti a hmotnosti. Vylepšená konstrukce patek
zvyšuje odolnost a stabilitu pro bezpe?nou manipulaci s
cenným nákladem. Nemusíte se bát vy?nívajících výstupk?
nebo ostrých hran, nehrozí nebezpe?í úlomk?. Lepší
podmínky pro integritu výrobku v celém dodavatelském
?et?zci. Díky výrob? vcelku vst?ikováním do formy prakticky
odpadá nutnost oprav.

Rozm?ry – v milimetrech

Vn?jší

Poznámky

Délka
600

Materiály
Ší?ka
400

Výška
145

Ší?ka
240.0
203.0

Výška
103.0
103.0

Okno / Vstup palety – v milimetrech

Vyrobena z odolného 100% recyklovaného polypropylenu
(PP). Paleta je vysoce odolná v??i p?enos?m substancí, což
minimalizuje jakoukoliv k?ížovou kontaminaci
p?epravovaných produkt?.
Zacházení

600mm strana
400mm strana
Jmenovitá kapacita a hmotnost
Vlastní hmotnost

2.2 kg

Konfigurace a stohování
CHEP doporu?uje max. zatížení 250 kg jako bezpe?né
pracovní zatížení. P?i stohování naložených palet na
pevném, rovném povrchu nesmí hmotnost nákladu p?ekro?it
800 kg. Prázdné palety mohou být stohovány po 36 kusech.
Teplotní rozsah
Minimální / maximální

-20 °C / 40 °C

Je možné ji použít v kombinaci se všemi typy manipula?ních
za?ízení – je tedy ideáln? vhodná pro p?ekládání v
dodavatelském ?et?zci. Pln? stohovatelná a s lepším
dosedáním – zabírá o 59 % mén? místa p?i skladování a
p?eprav?.
?ty?cestná pro snadný p?ístup ze všech stran. Vestav?ná
úchytka na smrš?ovací obal pro balení manipula?ních
jednotek.
Ergonomická rukoje? pro bezpe?nou manipulaci.
Paleta nesmí p?ijít do p?ímého kontaktu s následujícími
látkami: Slou?eniny na bázi benzenu, slou?eniny na bázi
chloru, oleje, kyselina dusi?ná, kyselina bromovodíková,
methylbromid (konkrétní doporu?ení vám poskytne
spole?nost CHEP).
Všichni uživatelé a nájemci musí zajistit, aby byli další
uživatelé, kterým paletu p?edají, seznámeni s obsahem
tohoto specifika?ního listu.
Výkon a normy
Výrobky a komponenty jsou v souladu s normami ISO 8611,
ISO 2234, ISO 6780 a ISO 2248. Paletu testoval institut pro
tok materiál? a logistiku Fraunhofer a institut MPA jí ud?lil
zna?ku GS.
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