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Especificações

Descrição

Esta palete de madeira reutilizável para finalidades gerais 
é ideal para o carregamento, distribuição e exposição 
de artigos. É utilizada em pooling e a sua manutenção é 
efetuada em toda a rede de centros de serviço da CHEP, 
ajudando a aumentar a eficiência e a promover uma 
utilização mais sustentável dos recursos naturais na cadeia 
de abastecimento.

Palete Euro
B1208A de madeira
1200 x 800 mm

Aviso: NÃO empilhar em rack ao longo da largura das 
paletes (espaço de 80 cm), a menos que os três patins 
da palete fiquem devidamente apoiados. Recomenda-se 
a realização de testes preliminares em cada sistema de 
manuseamento de paletes gravitacional ou automatizado, 
devido à natureza personalizada de cada configuração 
técnica. A CHEP não recomenda a utilização desta palete em 
contacto direto com produtos alimentares não embalados.

Características e vantagens

Construção robusta

+ 90,6% de cobertura de superfície graças à união das tábuas

+ Durabilidade e desempenho consistente durante o 
manuseamento, transporte e pooling na cadeia de 
abastecimento

  Qualidade consistente

+ A precisão dimensional faz com que seja adequada a 
processos automatizados de produção, embalamento e 
armazenamento, minimizando os danos nos produtos e 
reduzindo o tempo de inatividade

+ Cada palete é cuidadosamente inspecionada e sujeita a 
manutenção, de forma a garantir condições melhoradas de 
saúde e segurança

Código de cor azul

+ A cor azul que distingue a CHEP garante a fácil identificação 
das nossas paletes

 Compatibilidade do equipamento

+ Pode utilizar-se com todo o equipamento de manuseamento 
standard

Ecológica

+ A rede de pooling da CHEP reduz os desperdícios de 
embalagens e o impacto geral no ambiente

Materiais e conformidade

Madeira: Madeira sustentável com certificação 
FSC e PEFC
Tinta: azul, emulsão à base de água, em 
conformidade com a norma rigorosa EN-71-3
Pregos: fio de aço-carbono padrão; em conformidade com a 
Diretiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens  
e à concentração de metais pesados
Tintas: tintas à base de solvente utilizadas na marcação de paletes; 
em conformidade com a Diretiva 2004/42/CE relativa a tintas e com  
a Diretiva 1999/13/CE relativa a solventes.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS (mm)

Informação A B C D E F G

Nominal 1200 144 100 382 800 100 228

Mínimo 1196 137 97 372 796 90 194

Máximo 1210 154 105 393 810 105 248
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Importante: As paletes e os contentores da CHEP 
mantêm-se sempre como propriedade da CHEP e nunca 
podem ser adquiridos ou vendidos de forma legal. A CHEP 
reserva-se o direito de alterar quaisquer informações ou 
dados supracitados sem aviso prévio. Para mais informações, 
visite, www.chep.com
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Peso 
médio

26 kg

Empilha-
mento

Manuseamento

Não utilizar 
cola nem 
agrafos

Capacidade 
máxima de 

carga

1000 kg40
máx.

Acesso

4
formas


