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Specyfikacja

Opis

Paleta plastikowa wielokrotnego użytku z powierzchnią 
antypoślizgową i rantami. Idealna do załadunku, ekspozycji 
oraz dystrybucji surowców i wyrobów gotowych. Jakość usługi 
zapewnia sieć Centrów Serwisowych. To rozwiązanie poprawia 
poziom higieny i efektywność w całym łańcuchu dostaw oraz 
promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Paleta Euro z rantem
P1208A (Kod 76-1119), plastik
1200 mm x 800 mm

Ostrzeżenie: NIE NALEŻY używać w magazynach wysokiego 

składowania na szerokości palety (80 cm), chyba że trzy płozy 

palety są odpowiednio podparte. Unikać bezpośredniego 

kontaktu z następującymi substancjami: związki benzenu i 

chloru, oleum, kwas azotowy, kwas bromowy i bromek metylu. 

Zaleca się wstępne testy na każdym magazynie automatycznym 

ze względu na indywidualnie ustawienia systemowe. CHEP 

nie zaleca stosowania tej palety w bezpośrednim kontakcie z 

rozpakowanymi środkami spożywczymi.

Cechy i zalety

Stworzona, aby zapewnić najwyższe standardy higieny

+ Wodoodporna dla łatwiejszego czyszczenia i mycia.

+ Wyższe standardy higieniczne dzięki nieporowatej powierzchni 
odpornej na kwasy, tłuszcze i zapachy.

+ Gładka powierzchnia bez ubytków oznacza brak gromadzenia 
się wilgoci, kurzu lub cieczy. Ryzyko zanieczyszczenia jest 
zredukowane, co sprawia, że jest to idealna paleta do 
użytkowania w higienicznych i czystych pomieszczeniach.

Idealna dla logistyki przychodzącej

+ Powierzchnia stworzona, aby zapobiec ślizganiu, stworzona z 
myślą o bezpiecznym transporcie surowców do producenta i 
gotowych produktów na każdym etapie łańcucha dostaw.

+ Maksymalizuje przestrzeń ładunkową, aby umożliwić pełne 
wykorzystanie palety, zmniejszając koszty transportu.

Przyjazna dla środowiska

+ Pooling CHEP minimalizuje ilość odpadów opakowaniowych i 
wpływ na środowisko.

Obsługa

Materiały i zgodność

Wykonane z HDPE. Produkt jest wolny od zanieczyszczeń. Materiały 
(DIN 10503 i EHEDG) i/lub komponenty są zgodne z ISO 8611-1991, 
JISz 0606 i ASTM D1185-94.

WYMIARY I TOLERANCJE (mm)

Wymiar A B C D E F

Nominalny 1200 160 225 315 800 100

Minimum 1195 158 222 312 795 98

Maksimum 1205 162 228 318 805 102

Wersja dokumentu: 5 - 02/2018 (zastępuje 4 – 08/2017)
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*     Metoda badania - ISO 8611 - 2011. test 1b zakres ISO
**    Metoda badania - ISO 8611 - 2011. test 2b
***  Metoda badania - ISO 8611 - 2011. test 4b z równomiernym obciążeniem

Średnia waga

19kg

Sztaplowanie

32
max

4
strony

Dostęp

-35ºC

45ºC

Zakres 
temperatur

Nie używać kleju 
lub zszywacza

Maksymalna nośność 
(w regale*)

1000kg

Maksymalna nośność 
(statyczna***)

Maksymalna nośność 
(dynamiczna**)

1250kg 5000kg
23ºC

800kg w 40ºC

23ºC 23ºC

1250kg w 40ºC 5000kg w 40ºC
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Solidna, zintegrowana konstrukcja

+ Zoptymalizowana wytrzymałość zapewniająca bezpieczeństwo 
ciężkich ładunków.

+ Jednoczęściowa struktura, formowana wtryskowo sprawia, że 
naprawy są praktycznie niepotrzebne.

+ Brak gwoździ, ostrych krawędzi lub odłamków powoduje 
zerowe ryzyko wystąpienia luźnych elementów. Poprawia 
warunki integralności produktu w całym łańcuchu dostaw.

Kompatybilność sprzętu

+ W pełni kompatybilna ze skrzynkami i tacami, zapewniając 
kompletny system logistyczny.

+ Może być stosowana ze wszystkimi standardowymi 
urządzeniami do obsługi palet.

+ Czterowejściowa ułatwiające dostęp z wielu stron.

+ Łatwa do składowania.

   Stała jakość

+ Zmniejsza uszkodzenia produktu i opakowań zbiorczych.

+ Dokładne wymiary sprawiają, że plastikowa paleta CHEP 
nadaje się do stosowania w automatycznych procesach 
produkcyjnych, pakowania i magazynowania, minimalizując 
uszkodzenia produktu i ograniczając przestoje.

+ Każda paleta jest starannie sprawdzana i serwisowana, aby 
zapewnić lepsze warunki dla zdrowia i bezpieczeństwa.

 Niebieski kolor

+ Charakterystyczny niebieski kolor CHEP umożliwia łatwą 
identyfikację naszych palet.

Ważne: Palety i pojemniki CHEP zawsze pozostają 
własnością CHEP i nigdy nie mogą być legalnie kupowane lub 
sprzedawane. CHEP zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej 
z powyższych informacji bez wcześniejszego powiadomienia. 
Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.chep.com

Strona 2 z 2

Praktyki przeładunku materiałów

+ Zminimalizuj podnoszenie od spodu płóz.

+ Składuj palety po dłuższych bokach.

+ Nie zaleca się składowania palety bez podparcia 
środkowego wspornika.

+ Klienci CHEP proszeni są o usunięcie wszystkich   
 pozostałości przed zwrotem sprzętu.

Wpływ temperatury na nośność

Wysoka temperatura może spowodować zmiękczenie 
plastiku, dlatego temperatura w twoim otoczeniu powinna 
być ważnym czynnikiem przy doborze odpowiedniej 
palety do wymaganej nośności. Zwłaszcza w regałach 
wysokiego składowania. Dla CHEP bezpieczeństwo jest 
najwyższym priorytetem. Dlatego stosujemy protokoły 
testowe ISO 8611-2011 i testujemy nasze palety 
w podwyższonych temperaturach (min. 40ºC), aby 
zagwarantować bezpieczne składowanie w temperaturach 
przekraczających standardowe temperatury (20-27ºC).

Obsługa i zapewnienie jakości

Wszystkie palety zwrócone do centrów serwisowych 
CHEP podlegają rygorystycznej kontroli w celu określenia 
ich przydatności do ponownego użycia. Wszelkie 
widoczne ciała obce są usuwane z palety, a inne formy 
zanieczyszczeń są usuwane przez mycie strumieniem 
wody pod wysokim ciśnieniem. Palety, których nie można 
naprawić lub wyczyścić w celu spełnienia norm jakości 
CHEP lub które zawierają substancje potencjalnie 
szkodliwe dla zdrowia, są usuwane z systemu.

CHEP prowadzi politykę ciągłego doskonalenia swoich 
nośników i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji 
bez wcześniejszego powiadomienia. CHEP wdrożył 
globalną politykę BHP zwaną Zero Harm.


