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Especificações

Descrição

Esta palete reutilizável de madeira de utilização genérica 
é ideal para o carregamento, distribuição e exposição de 
mercadorias. É fornecida através da rede de centros de 
serviços da CHEP, tratando-se de uma palete que ajuda a 
aumentar a eficiência e a utilização sustentável de recursos 
naturais em toda a cadeia de abastecimento. Ideal para 
exportar mercadorias para a América do Norte e outros 
mercados que requeiram o formato de palete 48x40".

Palete Americana de madeira
B4840, Mark55
48x40 polegadas

Aviso: As paletes devem ser empilhadas nos blocos 
exteriores. Para empilhamento "drive-in", recomenda-se 
suporte a todo o comprimento da palete - um mínimo 
de 50 mm - que permita que a palete seja posicionada 
descentrada no espaço de empilhamento. 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.

Características e vantagens

Construção robusta em madeira

+ Resistente para o manuseamento seguro de cargas pesadas

+ Durabilidade para um desempenho consistente durante o 
manuseamento, transporte e armazenagem em toda a cadeia 
de abastecimento

+ O design elimina travessas dentadas

  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.

 Com código de cor azul

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

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS* (polegadas)

Detalhe A B C D E F G

Nominal 48,0 5,6 3,5 14,6 40,0 4,2 12,4

Mínima 47,8 5,4 3,4 14,4 39,8 4,1 12,2

Máxima 48,4 5,8 3,6 14,8 40,4 4,4 12,8
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Peso 
médio

29 kg

Empilhamento

Manuseamento

Não usar 
cola nem 
agrafos

Capacidade 
de carga 
máxima

1.270 kg38
máx.

Acesso

4
pontos

Materiais** e conformidade
Madeira: Madeira sustentável com certificações  
FSC e PEFC
Pintura: emulsão azul à base de água em  
conformidade com o mais alto standard EN-71-3
 Pregos: fabricados em fio de aço-carbono; em  
conformidade com 94/62/CE para embalagens e  
resíduos de embalagens e concentrações de metais pesados
Tintas: tintas à base de solventes utilizadas para marcação de paletes; 
em conformidade com a Diretiva 2004/42/CE, relativa a tintas,  
e a Diretiva 1999/13/CE, relativa a solventes

* Apenas para fins informativos, não substitui as especificações da 
plataforma de pooling

**Apenas aplicável a plataformas fabricadas na Europa

PEFC/07-32-233

Promoting sustainable
forest management

www.pefc.org
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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

 Compatibilidade de equipamentos

+ Pode ser utilizada com todo o equipamento de manuseamento 
standard

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

+ Empilhamento em racks em qualquer direção

 Proteção ambiental

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