
Especificações

Dimensões e tolerâncias (mm)
Detalhe A B C D E F G

Nominal 800 163 120 250 600 90 250

Mínima 790 158 115 240 590 85 240

Máxima 810 173 128 260 610 98 260

Materiais e conformidade

Madeira: Madeira sustentável com certificações  
FSC® ou PEFC™.
Estruturas metálicas: aço galvanizado.
Tinta: emulsão azul à base de água em conformidade com a rigorosa 
norma EN-71-3.
Pregos e rebites: pregos feitos em fio de aço-carbono; rebites 
feitos em aço galvanizado DIN 7340; ambos em conformidade 
com 94/62/CE para embalagens e resíduos de embalagens e 
concentrações de metais pesados.
Blocos redondos: polietileno de baixa densidade reciclado e 
reprocessado de cor azul (LDPE) monómero de etileno-propileno-
dieno (EPDM) cinzento-escuro e poliolefinas.
Tintas: tintas à base de solventes utilizadas para marcação de 
paletes; em conformidade com a Diretiva 2004/42/CE, relativa a 
COV (compostos orgânicos voláteis).

(*) Inclui racks (RAL, RAW) e manuseamento dinâmico quando estão 
carregadas

Aviso: Certifique-se de que a maior parte da superfície externa 
do bloco de paletes está adequadamente apoiada ao empilhar 
seguindo o comprimento da palete (RAL). São recomendados 
testes preliminares para cada sistema de manuseamento 
de paletes automatizado ou de gravidade, devido à natureza 
personalizada de cada configuração técnica. A CHEP não 
recomenda a utilização desta palete em contacto direto com 
produtos alimentares não embalados.

Descrição

Palete reutilizável de madeira, plástico e metal de utilização  
genérica, ideal para o manuseamento, distribuição e exposição de 
produto em loja. 

Esta palete é adequada para operações de reposição nos lineares, 
minimizando assim o manuseamento manual em armazém e em loja. 
O formato pronto a usar aumenta a disponibilidade do produto para 
SKUs de alta rotação. Pode ser facilmente aplicada em "cross-
docking" e manuseada, levando assim ao aumento da eficiência em 
toda a cadeia de abastecimento. 

A meia palete (B0806A) é uma palete de pooling disponibilizada 
através da rede de centros de serviço da CHEP que promove a 
utilização sustentável de recursos naturais. Agora disponível em  
duas versões.

A versão mais recente apresenta uma superfície com tábuas unidas 
para uma maior durabilidade, de forma a obter um desempenho  
mais consistente no manuseamento, transporte e pooling em toda  
a cadeia de abastecimento.

Zero Harm

Ao exercer o ‘Dever de Assistência’, a CHEP implementou uma 
Política de Saúde e Segurança Global, denominada Zero Harm, 
e efectua operações de controlo para assegurar que estas 
responsabilidades são efetivamente cumpridas.

Nova versão reforçada
na superfície

Versão clássica 
com espaçamento 
da superfície

11-13kg  
Peso médio

40 max 
Empilhamento

500kg max  
Capacidade de 
carga máxima*

4 pontos 
Acesso

Não usar cola 
nem agrafos

Manuseamento
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Meia palete de exposição
Madeira, plástico e metal, 800 x 600 mm

B0806A
Código do Produto: 8



Amiga do Ambiente
 + A rede de pooling da CHEP reduz os resíduos de embalagens 

e o impacto no ambiente.
 + Contribuímos para uma economia circular através dos nossos 

princípios de recuperação, reutilização, redução e reciclagem.
 + A sustentabilidade torna-se uma oportunidade de negócio 

quando se adiciona valor económico aos esforços 
sustentáveis. 

 + A nossa calculadora do Poder do pooling ajuda-o a identificar 
rapidamente as poupanças financeiras e ambientais: 
powerofpooling.com

Código de cor: azul
 + A característica cor azul da CHEP assegura que as nossas 

paletes podem ser identificadas facilmente para fins de 
separação e pooling.

Características e benefícios

Estrutura robusta 
 + Resistente para o manuseamento seguro de cargas pesadas.
 + Durabilidade no manuseamento, transporte e pooling em toda 

a cadeia de abastecimento.
 + Maior durabilidade das tábuas superiores unidas para um 

desempenho consistente durante o manuseamento, transporte 
e pooling em toda a cadeia de abastecimento.

Ideal para exposição em loja
 + Impulsiona as vendas e a notoriedade da marca devido a uma 

maior visibilidade do produto e aumento de disponibilidade.
 + Reduz os custos globais do produto exposto devido à 

facilidade de reposição e à redução de quebras nos produtos.
 + Aumenta a exposição da marca e inova as zonas de lineares 

com desempenho inferior, ao mesmo tempo que maximiza as 
vendas dos produtos na área de exposição.

Compatibilidade de equipamentos
 + Ambas as versões são totalmente compatíveis e podem ser 

utilizadas com a maioria dos equipamentos de manuseamento 
no mercado.

 + Entrada de quatro pontos para facilitar o acesso a partir de 
vários lados.

 + Facilita o "cross-docking" de produtos de consumo rápido, 
juntamente com várias possibilidades de armazenamento 
através de racks.

 + "Adequada para uso em transportadores de correntes, 
de correias e tapetes de rolos em sistemas de transporte 
automatizados ou de gravidade.

Qualidade consistente
 + A precisão nas dimensões torna-a adequada para sistemas 

automatizados de produção, embalagem e armazenamento, 
minimizando as quebras nos produtos e reduzindo os períodos 
de inatividade.

 + Cada palete é alvo de uma cuidadosa inspeção e manutenção 
para proporcionar melhores condições de saúde e segurança.

As paletes e os contentores da CHEP permanecem sempre propriedade da CHEP e nunca podem ser legalmente comprados ou 
vendidos. 

Este documento (CDS), na sua versão mais recente, contém a informação do produto mais atualizada disponível para clientes e 
utilizadores e substitui quaisquer dados presentes em qualquer versão anterior à sua publicação e qualquer marcação visível no 
próprio produto.

A CHEP reserva-se o direito de alterar qualquer informação ou dados supracitados, sem aviso prévio. Para mais informações, visite  
CHEP.com
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http://www.powerofpooling.com/pop_world.html?useCountry=
https://www.chep.com/uk/en/why-chep

