Muovilava
600 x 400 mm

Etusivu

Tämä uudelleenkäytettävä vähittäiskauppaan valmis 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 edistää kestävämpää
luonnonvarojen käyttöä.

Ominaisuudet ja edut

Tekniset tiedot

Edistää myyntiä ja bränditietoisuutta parantamalla tuotteiden
näkyvyyttä ja saatavuutta. Pienentää tuotteen
kokonaiskustannusta helpottamalla täydennystä ja
vähentämällä tuotevaurioita. Lisää brändin näkyvyyttä,
elvyttää heikkomyyntisten hyllyalueiden tuottoa ja tehostaa
myyntiä koko näkyvällä alueella. Sisäinen ja ulkoinen Blue
Click®-kiinnitys helpottaa esillepanon ja täydennysten
valmistelua. Integroidut lovet erillisten 2 x 1/8
myyntitelineiden pystytystä varten.
CHEPin palautusverkoston ansiosta pakkausjäte ja
kokonaisvaikutus ympäristöön vähenevät.
Käytetyt myyntitelinemateriaalit on helppo purkaa ja
kierrättää niiden elinkaaren päätyttyä. Lava on CarbonNeutral-sertifioitu ja 100 % kierrätyskelpoinen pitkän
käyttöiän lopussa.
Ainutlaatuinen tukirakenne tuottaa optimaalisen kestävyyden
ja painon suhteen. Parannettu jalkojen 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. Yhtenä kappaleena ruiskuvalettu lava
on vahva rakenteeltaan ja erittäin vähähuoltoinen.

Mitat – millimetreinä

Ulkoiset
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Pituus
600

Materiaalit
Leveys
400

Korkeus
145

Window / Pallet entry - in millimetres

Valmistettu vahvasta 100-prosenttisesti kierrätetystä
polypropeenista (PP). Lava kestää erittäin hyvin siirtelyä ja
minimoi epäpuhtauksien siirtymisen lavalle lastattujen
tuotteiden välillä.
Käsittely

Leveys
240.0
203.0

Korkeus
103.0
103.0

CHEP suosittelee turvallisuuden vuoksi enintään 250 kg:n
työkuormaa ja 800 kg:n yhteispainoa pinottaessa kuormallisia
lavoja kiinteälle, tasaiselle alustalle. Tyhjät lavat voidaan
varastoida 36 päällekkäin.

Yhteensopiva kaikkien käsittelyssä käytettävien
standardiratkaisujen kanssa ja sopii kuormien yhdistelyyn
toimitusketjussa. Sisäkkäin pinottavuuden ansiosta säästää
tilaa jopa 59 prosenttia varastoinnissa ja kuljetuksessa.
Nelitierakenne mahdollistaa käsittelyn joka sivulta.
Kiristekalvopidike kuormien käärimiseen.
Ergonomiset kahva-aukot turvalliseen käsittelyyn.
Lava ei saa joutua suoraan kosketukseen seuraavien
aineiden kanssa: bentseenipohjaiset yhdisteet,
klooripohjaiset yhdisteet, savuava rikkihappo, typpihappo,
bromihappo, metyylibromidi. (Erityisohjeita saatavana
CHEPiltä.)
Käyttäjien ja vuokraajien vastuulla on varmistaa, että kaikki
lavojen käyttäjät ovat tietoisia tämän tiedotteen sisällöstä.

Lämpötila-alue

Käytettävyys ja standardit

600mm sivu
400mm sivu
Nimelliskapasiteetti ja -paino
Taarapaino

2.2 kg

Ominaisuudet ja pinoaminen

Vähintään/enintään

www.chep.com

Huomautuksia

-20 °C / 40 °C

Lava ja/tai osat ovat ISO 8611-, ISO 2234-, ISO 6780- ja ISO
2248-standardien mukaisia. Lava on Fraunhofer Institute of
Materials Flow and Logisticsin testaama ja sillä on MPA:n
myöntämä GS-hyväksyntä.

