
Especificações

Descrição

Novas características (para PC P0604B)

Este equipamento com certificação carbon-neutral é ideal para 
utilização promocional, possibilitando uma maior visibilidade 
do produto e de fácil reposição em loja. 
Após o processo de inspecção nos Centros de Serviço 
CHEP, o equipamento é partilhado e reutilizado ao longo 
de toda a cadeia de abastecimento, facilitando as operações 
de co-packing e cross-docking, promovendo a utilização de 
recursos naturais de forma sustentável.

A versão melhorada Plus Capability (PC – mais funcionalidades) 
é completamente compatível com a atual versão P0604B. Tem 
incorporada ranhuras que possibilitam a colocação de um 
dispositivo digital, e a função double staking permite a 
optimização de transporte e armazenamento. Tem ainda como 
solução patenteada o desenho dos cantos que permite a 
aplicação de cantoneiras, de forma a utilizar o double-stacking, 
optimizar os expositores e melhorar a fixação do filme retrátil 
e/ou estirável.

+ Cavidades patenteadas pela CHEP que permitem a aplicação 
de dispositivos digitais. Por exemplo, proximity marketing 
permite uma interacção directa com o consumidor quando este 
está na loja. Utilização de dispositivos inteligentes colocados nas 
paletes proporcionam uma melhor experiência ao consumidor.

+ O sistema patenteado Double-stacking é uma solução 
sustentável que optimiza o armazenamento e a capacidade de 
carga. 

+ Canto com design patenteado em que as nervuras permitem 
um melhor suporte do expositor e aumentam a fixação do filme 
retrátil e/ou estirável.

 

Peso
médio

4
pontos1,9 kg

Empilhamento Capacidade
máxima
de carga

Acesso

Manuseamento

Materiais e conformidade

Feito de polipropileno (PP) resistente. O produto e/ou componentes 
cumprem as normas ISO 8611, ISO 2234, ISO 6780 e ISO 2248. 
Esta palete foi testada pela Fraunhofer Institute of Materials Flow 
and Logistics e tem aprovação GS pela MPA.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIA (mm)

Detalhe A B C D E F G H

Nominal 103 599 271 291 140 399 235 253

Mínima 102 594 269 289 139 396 233 251

Máxima 104 604 273 293 141 402 237 255

-20ºC

40ºC
BLUE CLICK

patenteado
 Blue Click®

Conetividade
com expositores
de embalagens

Variação de
temperatura

Não utilizar 
cola, agrafos 

e pregos

Utilizar uma euro- 
palete como 
escrava no 

armazenamento em racks

A E
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B
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*Nota importante: Para a aplicação do double-stacking 
por favor contacte o seu representante local. 
O double-stacking só é possível com a versão melhorada 
da P0604B. Consulte o guia de utilização e teste antes de 
implementar.

Aviso: Não utilizar em racks sem palete escrava Euro-
palete. Em caso de armazéns automáticos, os testes 
devem contemplar este tipo de armazém. Contacte o seu 
representante local CHEP caso necessite de assistência 
técnica das nossas equipas especializadas. 
A CHEP não recomenda o uso destas paletes em 
contacto directo com produtos alimentares não embalados.

Versão do documento: 3 – 5/2019 (substitui 2-07/2016)

Melhor para o negócio
+ Potenciar as vendas e o reconhecimento da marca, devido a 

uma maior visibilidade e disponibilidade do produto.
+ Reduzir os custos globais do produto exposto, devido à 

facilidade de reposição e à disponibilidade em loja.

+ Aumentar a visibilidade da marca e revitalizar as zonas da loja 
com menos visibilidade, potenciando as vendas dos produtos.
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Q+ static
Quarto de palete para exposição
Plástico 600x400mm 
P0604B & PC P0604B (Plus Capability)

P0604B- Producto actual |  PC P0604B - Novo produto Q+ static



Q+ static PC P0604B

Sistema de encaixe inteligente Blue Click 
para expositores

Importante: As paletes e os contentores da CHEP 
permanecem sempre propriedade da CHEP e nunca 
podem ser legalmente comprados ou vendidos. A CHEP 
reserva-se ao direito de alterar quaisquer informações 
ou dados supracitados sem aviso prévio. Para mais 
informações, visite www.chep.com ou contacte o seu 
representante local.

 Melhor para o planeta

Vencedor de um prémio
Blue Angel

pela poupança
de recursos naturais

100% polipropileno
reciclável

+ O sistema de partilha e reutilização 
da CHEP reduz o desperdício e é amigo 
do ambiente. Consulte online a sua 
poupança ambiental com a calculadora 
Calculador Power of Pooling da CHEP 
www.powerofpooling.com

+ Certificado 100% Carbon Neutral, todas 
as emissões e fluxos residuais de CO₂ são 
compensados pela CHEP

+ É 100% reciclável no final da sua longa 
vida útil. 

+ Os materiais das embalagens de exposição 
são fáceis de desmontar para reutilização 
ou reciclagem no fim da sua utilização.

* A configuração para double-stacking apenas requer um dos seguintes produtos: 6045 
ou 6046 ou 6047. As quantidades necessárias são mencionadas no quadro acima.

  Para selecionar o comprimento ideal (C) para cantoneira em cartão DS, utilize a seguinte 
fórmula para arredondar para o comprimento disponível seguinte: C = altura do 
expositor no ponto de venda + 13 cm

+  Integração patenteada do sistema interior e exterior 
®Blue Click . Sistema integrado de fixação dos varios tipos 

de expositores.

+  Para a integração de dois expositores com o formato de 
1/8 que permite a visibilidade de vários SKU. 

Qualidade consistente

Compatibilidade e manipulação do equipamento

+ Resistente à água, pelo que pode ser lavado ou limpo a vapor

+ As superfícies lisas e a ausência de espaços vazios 
resultam na inexistência de acumulação de humidade, 
poeira ou líquido. O risco de contaminação cruzada é 
reduzido, fazendo com que esta palete seja ideal para 
áreas higiénicas

+ Pode ser utilizado com todos os outros equipamentos 
standard, ideal para cross-docking ao longo da supply 
chain.

+ Total compatibilidade entre os modelos P0604B e PC 
P0604B, pelo que podem ser empilhados juntos depois 
de utilizados.

+ Empilháveis e encaixáveis para reduzir o espaço de 
transporte e armazenamento.

+ Quatro pontos de entrada para facilitar o acesso a partir 
de vários lados para atividades promocionais e de 
reposição na loja.

+ Gancho para fixação do filme estirável.

+ Pegas ergonómicas para utilização segura.

Certificação e prémios 

Lista de produtos 
associados:

Capacidade de double-stacking

Código Descrição Imagem 4x2

PC P0604B Q+ static quarto de palete para exposição 8

6045* 
6046* 
6047* 

Cantoneira de Cartão DS 50x50x4 mm 800 mm
Cantoneira de Cartão DS 50x50x4 mm 1000 mm
Cantoneira de Cartão DS 50x50x4 mm 1200 mm

16
16

16

6048 Cantos em plástico DS ABS 
para suporte de cantoneiras 32

B1208A 1

Lista de componentes
de acordo com disposição 

em double-stacking

A europalete é opcional para entrega 
em configuração de empilhamento duplo

4x2

6045  6046  6047ou ou
Cantoneiras em cartão DS 
50x50x4 mm

6048
Cantos em plástico DS ABS 
para suporte de cantoneiras

O double-stacking é estritamente limitado a 75 kg 
por unidade de carga individual. Solicitamos que não 
exceda a capacidade de carga sem consultar 
previamente a Equipa especialista da CHEP.!
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