Træpalle
1200 x 1000 mm

Oversigt

Kvalitetsplatformen af træ på 1200 x 1000 mm, som overholder industristandarden, er ideel til
transport of varer fra mange forskellige industrier, herunder forbrugsvarer, friske fødevarer, detail,
fremstilling og bilindustrien.
Denne palle kan sikkert bruges til de fleste anvendelsesformål i distributions- og transportkæden.
For at sikre kompatibilitet med forskellige krav til forsyningskæder, fås pallerne i tre
standardstørrelser.

Egenskaber og fordele

Specifikationer

Bemærkninger

Mål – i millimeter
Reducerer omfanget af beskadigede produkter og øger
gennem den robuste konstruktion lastens stabilitet.
Øget driftsmæssig produktivitet gennem konsekvente
specifikationer – pallen er velegnet til automatiserede
produktions- og lagerfaciliteter.
Fremmer produktiviteten under opbevaring og transport med
et konsekvent firevejs design, der sikrer kompatibilitet med alt
standardudstyr.

Udvendig

Materialer
Længde
1200

Højde
162

Åbning/løftehul – i millimeter

1200mm side
1000mm side

Bredde
390.0
357.0

Højde
95.0
120.0

Nominel kapacitet og vægt
Egenvægt

Reducerer de sundheds- og sikkerhedsmæssige risici for
medarbejderne – brugen af kvalitetsmaterialer betyder, at
pallerne kan håndteres sikkert.

Bredde
1000

28 kg

Konfiguration og stabling
CHEP anbefaler en maksimal klassificering på 1500 kg som
sikker arbejdslast, og det tilrådes ikke at overskride 6000 kg
ved stabling af læssede paller på et solidt underlag. Tomme
paller kan stables med 40 stk. i højden.
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Træ: Kvalitetstømmer fra et kontrolleret udvalg af forskellige
træsorter.
Maling: Vandbaseret og i overensstemmelse med den
relevante lovgivning.
Søm: Enten standardtråd eller "stiffstock"-tråd i henhold til
lovgivningen om indhold af tungmetaller.
Håndtering
Maksimerer udnyttelsen af pallens overflade.
Minimerer behovet for løft fra undersiden af mederne.
Pallerne placeres på reolen under de udvendige blokke.
Ydelse og standarder
En palle til generelle formål, der kan bruges sikkert til de
fleste anvendelsesformål i distributions- og transportkæden i
Indien.
Anbefalet brug/anvendelsesområder
Hurtigt solgte forbrugsvarer, drikkevarer, landbrugsvarer,
materiel og produkter til bilindustrien.

