Varttilava pyörillä
600 x 400 mm

Etusivu

Tämä uudelleenkäytettävä vähittäiskauppaan valmis pyörällinen kuormalava soveltuu hyvin
esillepanoon myymälässä. Se parantaa tuotteiden näkyvyyttä ja helpottaa uudelleen täydennystä.
Lava on suunniteltu palautettavaksi ja huollettavaksi CHEPin palvelukeskusverkoston kautta,
mahdollistaa sopimuspakkaamisen ja kuormien yhdistämisen koko toimitusketjussa sekä sisältää
RFID-laitteen tavaran tehokkaaseen seurantaan. Alusta on varustettu jarrulla, joka lisää
turvallisuutta tuotantolinjalla ja myyntipisteessä.

Ominaisuudet ja edut

Tekniset tiedot

Edistää myyntiä ja bränditietoisuutta parantamalla tuotteiden
näkyvyyttä ja saatavuutta. Pienentää tuotteen
kokonaiskustannusta helpottamalla täydennystä ja
vähentämällä tuotevaurioita. Sisäinen ja ulkoinen Blue Click®kiinnitys vähittäiskauppaan sopiville pakkausratkaisuille
helpottaa täydennystä. Lisää brändin näkyvyyttä, elvyttää
heikkomyyntisten hyllyalueiden tuottoa ja tehostaa myyntiä
koko näkyvällä alueella. Ihanteellinen jatkuvalle yhden tai
useamman tuoteyksikön (SKU) esillepanolle käyttämällä yhtä
tai kahta erillistä vähittäiskaupan pakkausyksikköä.
Erinomainen liikuteltavuus ilman tarvetta käsittelylaitteille.
Varustettu itse-keskittyvillä pyörillä ja ergonomisella jarrulla,
joka parantaa turvallisuutta koko toimitusketjussa sekä
myymälässä. NAS-Piek-hyväksytyt pyörät alentavat melua
toimitettaessa tavaraa asuinalueilla yöaikaan.
Ainutlaatuinen tukirakenne tuottaa optimaalisen kestävyyden
ja painon suhteen. Parannettu pyörien malli antaa
lisävahvuutta ja vakautta arvokkaiden kuormien turvalliseen
käsittelyyn. Ei nauloja, teräviä reunoja tai tikkuja, joten ei
irrallisten osien riskiä. Parantaa tuotteiden yhtenäistä laatua
koko toimitusketjussa. Vahva rakenne tekee lavasta erittäin
vähähuoltoisen

Mitat – millimetreinä

Ulkoiset

Huomautuksia

Pituus
600

Materiaalit
Leveys
400

Korkeus
173

Korkeus pinottuna: 153 mm
Korkeus maasta alapohjaan: 125 mm
Rengasväli (600 cm:n sivu): vähintään 299 mm
Rengasväli (400 cm:n sivu): vähintään 124 mm
Nimelliskapasiteetti ja -paino
Kuorman enimmäispaino
Taarapaino

Käsittely

250 kg
6 kg

Ominaisuudet ja pinoaminen
Pinotut kerrokset kuljetuksessa avattuna

15

Lämpötila-alue
Vähintään/enintään

Pyörät: kaksi kiinteää harmaata pyörää ja kaksi itsekeskittyvää, kääntyvää sinistä pyörää. Kaikki pyörät on
valmistettu valetusta kumista (ulkopinta) ja polyamidista
(sisäosa).
Kansiosa: harmaat polypropeenikehykset (PP) ja jarru
galvanisoitua terästä

-30 °C / 50 °C

Yhteensopiva kaikkien käsittelyssä käytettävien
standardiratkaisujen kanssa ja sopii kuormien yhdistelyyn
toimitusketjussa.
Yhteensopivia lisävarusteita ja EU-kuljetuslava saatavilla.
Parannettu sisäkkäin pinottavuus mahdollistaa varaston ja
kuljetustilan tehokkaamman käytön.
Tyhjiä lavoja voidaan pinota 16 päällekkäin ja liikuttaa käsin.
Kiristekalvolla kahden tai neljän paketteihin käärittynä lavoja
voidaan nostaa trukilla 8 päällekkäin rekka-autoon kuljetusta
varten.
Nelitierakenne mahdollistaa käsittelyn joka sivulta.
Kiristekalvopidike helpottaa kuormien käärimistä.
Ergonomiset kahva-aukot turvalliseen käsittelyyn.
Yhteensopiva vakiomittaisten muovilaatikoiden ja
juomakennojen kanssa.
Dolli ei saa joutua suoraan kosketukseen seuraavien
aineiden kanssa: bentseenipohjaiset yhdisteet,
klooripohjaiset yhdisteet, savuava rikkihappo, typpihappo,
bromihappo, metyylibromidi.
Dolli kestää erittäin hyvin siirtelyä ja minimoi epäpuhtauksien
siirtymisen lavalle lastattujen tuotteiden välillä.
Käytettävyys ja standardit
EN 12674 (yleinen suorituskyky), ISO 8611–1/2/3
(kuormankantavuus/kestävyys), ISO 22878:2004 (pyörät),
ISO 2234 (pinoaminen), ISO 10531 (vakaus), ASTM 4728
(tärinänkesto), ISTA 3E (pakkaus)
Käyttösuositukset
EI SAA nostaa hyllyyn ilman soveltuvaa EU-aluslavaa ja
sovitinlevyä. Testattava ennen käyttöä automatisoiduissa
järjestelmissä, sillä jokainen järjestelmä on omanlaisensa.
CHEP ei suosittele tämän lavan käyttöä suorassa
kosketuksessa pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa.
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