Euro palete de Madeira
1200mm x 800mm

Przegl?d

Esta palete de madeira reutilizável, de uso genérico, é ideal para linhas de produção, transporte,
distribuição e exposição de mercadorias. É distribuída e reparada através da rede de centros de
serviços da CHEP, contribuindo para aumentar a eficiência e a utilização sustentável dos recursos
naturais em toda a cadeia de abastecimento.

Cechy i zalety

Specyfikacje

Komentarz

Wymiary [mm]
Construção robusta
Zewn?trzne

Materia?y
D?ugo??
1200

90,6% de cobertura da superfície superior a partir da união
das tábuas laterais.

Okno / wej?cie palety [mm]

Durabilidade para um desempenho consistente durante o
manuseamento, transporte e armazenagem ao londo da
cadeia de abastecimento

1200mm (bok)
800mm (bok)

Szeroko??
800

Szeroko??
382.0
228.0

Wysoko??
144

Wysoko??
100.0
100.0

Nominalna ?adowno?? i ci??ar
Qualidade consistente
A precisão dimensional torna-o adequado para sistemas
automatizados de produção, embalagem e armazenagem,
minimizando as quebras de produto e reduzindo o tempo de
paragem das linhas

Maksymalny ci??ar ?adunku
Ci??ar tara
Konfiguracja i sztaplowanie

Pi?trowane warstwy w tranzycie po z?o?eniu
Pi?trowane warstwy do przechowywania po z?o?eniu

Cada palete é cuidadosamente inspeccionada e reparada
para proporcionar melhores condições para a saúde e
segurança
Cor azul
A cor azul característica da CHEP assegura que as nossas
paletes possam ser facilmente identificadas
Compatibilidade do equipamento
Pode ser utilizado com todo o equipamento de
manuseamento standard
Amiga do ambiente
Ao utilizar equipamentos de pooling CHEP reduz os
resíduos de embalagens e o impacto global sobre o
ambiente
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1000 kg
26 kg
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Madeira: FSC® (FSC-C104794) e PEFC™ (PEFC/07-32233)
Madeira sustentável certificada
Tinta: azul, emulsão à base de água, em conformidade com
a norma EN-71-3 mais elevada
Pregos: em aço (aço carbono); em conformidade com a
Diretiva 94/62/CE para embalagens e resíduos de
embalagens e concentrações de metais pesados
Tinta: 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.
Handling
De acordo com as Directrizes de Manuseamento Manual
CHEP.
Wydajno?? i standardy
PEFC™/07-32-233 - Certificação Foresty Sourcing FSC®
certificação florestal responsável
Rekomendowane zastosowanie
Uma palete de uso geral que pode ser utilizada com
segurança para a maioria das aplicações na cadeia de
distribuição e transporte na Europa.

