Palete de Madeira
1200 x 800 mm

Síntese

A palete CHEP de 1200 x 800 mm é uma plataforma de utilização geral que pode ser utilizada na
distribuição e no transporte de bens e produtos.
Para garantir a compatibilidade com diferentes requisitos na cadeia de abastecimento, as paletes
estão disponíveis em três tamanhos standard.

Características e benefícios

Especificações

Notas

Reduz os danos nos produtos e aumenta a estabilidade da
carga devido à sua construção robusta
Aumenta a produtividade operacional através da
especificação consistente: a palete é adequada para a
produção automatizada e instalações de armazenamento
Aumenta a eficiência durante o armazenamento e o
transporte com o seu sólido formato com 4 janelas de
entrada, garantindo a compatibilidade com todos os
equipamentos standard
Reduz os riscos de segurança aos seus utilizadores: a
qualidade dos materiais assegura que as paletes podem ser
manuseadas com segurança

Dimensões - em milímetros

Materiais

Exterior

Comprimento
1200

Largura
800

Altura
144

Janela / Entrada da palete - em milímetros

1200mm lado
800mm lado

Largura
383.0
228.0

Altura
100.0
100.0

Capacidade nominal e peso
Peso da embalagem

25 kg

Configuração e empilhamento
A CHEP recomenda uma carga máxima de 1000 kg como
carga segura, não excedendo 4000 kg para paletes
carregadas e empilhadas sobre uma superfície sólida. As
paletes vazias podem ser empilhadas até 40 unidades em
altura.
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Madeira: madeira de qualidade de uma seleção controlada
de diferentes tipos de madeira
Pintura: tinta de água em conformidade com a legislação
europeia relevante
Pregos: Standard ou rígidos, em conformidade com a
legislação europeia referente a metais pesados
Manipulação
Maximizar a utilização da superfície da palete
Minimizar a elevação a partir da parte inferior dos patins
Armazenar as paletes em rack pelo lado mais comprido
Desempenho e Normalização
Uma palete de utilização geral que pode ser utilizada com
segurança na maioria das aplicações da cadeia de
distribuição e transporte na Europa.

