Europallet
B1208A hout
1.200 x 800mm

A Brambles Company

Beschrijving
Herbruikbare houten europallet, ideaal om goederen veilig
te laden, transporteren, stockeren en te verdelen. Deze pallet
wordt gepoold en onderhouden doorheen het CHEP-netwerk,
om supply chains efficiënter te maken en op een duurzamere
manier om te gaan met natuurlijke grondstoffen.
Kenmerken en voordelen
Robuuste structuur
Specificaties
+ Robuuste en stevige structuur om zware ladingen veilig te
behandelen en duurzaamheid en consistente performance te
garanderen tijdens de handling, het transport en het poolen
doorheen de supply chain.
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AFMETINGEN EN TOLERANTIES (mm)
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Nominaal

1200

144
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382

800
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Minimum

1196

137

97
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Maximum

1210

154
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+ De vaste, nauwkeurige afmetingen maken gebruik mogelijk
in geautomatiseerde productie- en verpakkingssystemen en
warehouses en beperken zo productschade en downtime.

Detail

+ Elke pallet wordt zorgvuldig geïnspecteerd en onderhouden
voor optimale veiligheid en gezondheid.
Verhoogde herkenbaarheid

E

Materialen en naleving
Hout: FSC en PEFC gecertificeerd hout
Verf: blauwe wateroplossing, conform de hoogste
standaard EN-71-3.
Nagels: standaard koolstofstaal; conform richtlijn 94/62/EC voor
verpakkingen en verpakkingsafval en concentraties van zware metalen.
Inkt: oplosbare inkt, conform richtlijnen 2004/42/EC inzake
verfproducten en 1999/13/EC inzake oplosmiddelen.
PEFC/07-32-233

Promoting sustainable
forest management
www.pefc.org

+ Onze pallets kunnen eenvoudig worden geïdentificeerd door
de kenmerkende blauwe CHEP-kleur.
Compatibiliteit met logistiek materieel

Handling
+ De pallets kunnen worden gebruikt met standaard materieel.
Met respect voor het milieu
+ Het poolingsysteem van CHEP draagt bij tot het behoud van natuurlijke grondstoffen, beperkt verpakkingsafval, de impact op het
milieu en helpt u om uw duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.
Waarschuwing: Plaats de pallets NIET in de breedte (80cm)
in het rek, tenzij de drie onderste balken stevig worden ondersteund. Het is aanbevolen voorafgaande tests uit te voeren
bij elk geautomatiseerd systeem of zwaartekrachtsystemen
waarbij pallets worden gebruikt. Gebruik deze pallet niet in
direct contact met onverpakte voedingswaren.
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4
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Stapelen Maximale laad- Toegankelijkheid
capaciteit

Geen lijm
of nietjes

Belangrijk: CHEP-pallets en -containers blijven altijd
eigendom van CHEP en kunnen nooit wettelijk worden
aangekocht of verkocht. CHEP behoudt zich het recht
wijzigingen aan te brengen aan de hierboven vermelde
informatie zonder voorafgaande kennisgeving.
Meer informatie vindt u op: www.chep.com
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