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Especificações

Descrição

Palete reutilizável de plástico de utilização genérica para 
o carregamento, distribuição e exposição de mercadorias. 
De reposição fácil, trata-se de uma palete de pooling 
fornecida através da rede de centros de serviço da CHEP, 
o que melhora a higiene e a eficiência em toda a cadeia de 
abastecimento e promove uma utilização mais sustentável 
de recursos naturais. 

Meia Palete de exposição de plástico
P0806A
800x600 mm

Aviso: NÃO empilhar ao longo da largura das paletes 
(distância 600mm), a menos que os três patins da 
palete fiquem devidamente apoiados por uma travessa 
ou por uma palete escrava. Os testes preliminares são 
recomendados em 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.

Peso 
médio

9,5 kg

Empilhamento Capacidade de 
carga máxima 

(dinâmica)

4
pontos

Acesso

Características e vantagens

Construção integral robusta

+ A superfície superior em forma de favo de mel proporciona 
resistência adicional a baixo peso para um manuseamento 
seguro de mercadorias valiosas

+ Sem pregos, arestas afiadas ou lascas. Logo, não há o risco de 
componentes soltos. Melhora as condições de integridade dos 
produtos em toda a cadeia de abastecimento

+ A moldagem por injeção de peça única com forte integridade 
estrutural torna as reparações praticamente desnecessárias

Oferece os mais elevados padrões de higiene

+ Resistente à agua, para uma limpeza mais fácil

+ As superfícies lisas e a ausência de bolsas / orificíos resultam 
na inexistência de humidade, pó ou acumulação de líquidos. 
O risco de contaminação cruzada é reduzido, o que torna esta 
palete adequada para aplicações que exijam elevados padrões 
de higiene.

Ecológica

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

Manuseamento

Materiais e conformidade

Feita de polipropileno (PP) reciclado ou virgem forte, com núcleo de aço 
integrado. O produto e os componentes cumprem as normas ISO 8611, 
ISO 527 e ISO 179.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS (mm)

Detalhe A B C D E F

Nominal 800 160 248 600 96 239

Mínima 795 155 243 595 89 234

Máxima 805 165 253 605 99 244

-20 ºC

45 ºC

Intervalo de 
temperatura

500 kg
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32
máx.

Não usar 
cola nem 
agrafos
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Ideal para exposição nas lojas

+ Promove as vendas e o reconhecimento 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 a quebras mínimas de produtos

+ Aumenta a exposição da marca e revitaliza as zonas de 
lineares com desempenho inferior, ao mesmo tempo que 
maximiza as vendas do produto na área de exposição

 Qualidade consistente

+ A precisão nas dimensões torna-a adequada para processos 
automatizados de produção, embalagem e armazenamento, 
minimizando as quebras de produtos e reduzindo os períodos 
de inatividade

+ Todas as paletes são cuidadosamente inspeccionadas e 
preparadas para proporcionar melhores condições de saúde e 
segurança

Compatibilidade de equipamentos

+ Totalmente compatível com caixas e tabuleiros da CHEP, 
proporcionando um sistema inteiramente em plástico

+ Pode ser utilizada com todo o equipamento de manuseamento 
standard

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

Com código de cor azul

+ A característica cor azul da CHEP assegura que as nossas 
paletes podem ser identificadas facilmente

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 
o direito de alterar quaisquer informações ou dados 
supracitados sem aviso prévio. Para obter mais informações, 
visite www.chep.com
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