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Dane techniczne

Ostrzeżenie: Przed zastosowaniem w systemach 
automatycznych należy przeprowadzić testy z uwagi na 
indywidualny charakter rozwiązań. Nie stosować palety w 
przypadku bezpośredniego kontaktu z niepakowaną 
żywnością.

Paleta UK B1210A 
1,200 x 1,000mm

Opis

Drewniana paleta wielorazowa stosowana do ogólnego 
użytku, do ładunku, dystrybucji i ekspozycji towarów. Została 
zaprojektowana dla CHEP, aby w ramach usługi najmu 
podnosić efektywność łańcucha dostaw, przy jednoczesnym 
zachowaniu zrównoważonego zużycia surowców 
naturalnych.

Cechy i zalety

Wytrzymała konstrukcja

+  Zapewnia bezpieczeństwo przy obsłudze ciężkich ładunków.

+  Zapewnia wytrzymałość w procesach handlingowych i 
transportowych łańcucha dostaw.

Stała jakość

+  Niezmienne parametry powodują, że paleta może być 
stosowana w procesach zautomatyzowanej produkcji, 
gwarantując wydajność operacji logistycznych.

+  Każdy nośnik jest starannie sprawdzony i serwisowany, 
zapewniając bezpieczeństwo pracy w trakcie jego używania.

Niebieski kolor CHEP

+  Charakterystyczny niebieski kolor sprawia, że palety można z 
łatwością rozpoznać.

Kompatybilność sprzętu
+  Paleta może być używana z wszystkimi standardowymi 

urządzeniami przeładunkowymi. 

Przyjazna dla środowiska

+  System wynajmu CHEP eliminuje potrzebę utylizacji 
materiałów opakowaniowych i redukuje wpływ na środowisko.

Materiał i zgodność

Drewno: Ze źródeł certfikowanych zgodnie z FSC
i PEFC.
Farba: Niebieska wodna emulsja zgodna z najwyższymi 
normami EN-71-3.

WYMIARY I TOLERANCJE (mm)

Wymiar A B C D E F G

Nominalny 1200 162 95 390 1000 120 358

Minimalny 1196 156 92 385 996 117 352

Maksymalny 1210 172 98 395 1010 125 362
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Uwaga: Palety i pojemniki CHEP zawsze pozostają 
własnością firmy CHEP i nigdy nie wolno ich kupować, ani 
sprzedawać. Firma CHEP zastrzega sobie prawo do zmian 
powyższych informacji bez uprzedzenia. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie www.chep.com lub uzyskać od 
lokalnego przedstawiciela.
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PEFC/07-32-233

Promoting sustainable
forest management

www.pefc.org

Average 
weight

28kg

Stacking

 Gwoździe: Standardowe (stal węglowa) spiralne. Zgodne z 
94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz 
zawartości metali ciężkich.
Tusze: Tusze na bazie rozpuszczalników używane do znakowania 
palet. Zgodne z Dyrektywą w sprawie Farb 2004/42/EC i 
Rozpuszczalników 1999/13/EC.

Handling

Do not use 
glue or 
staples

Maximum 
loading 
capacity

1,500kg40
max

Access

4
way




