Pallecon Magnum Tall
1020 litros

Síntese

Contentor em plástico rebatível, extremamente durável, reutilizável e seguro, para embalamento de
todos os tipos de produtos.

Características e benefícios

Especificações

Extremamente durável e adequado para várias utilizações.
Fácil de operar: um único operador pode proceder à
montagem ou dobragem em apenas 30 segundos.
Pode ser rebatido, permitindo acomodar 5 unidades no
espaço equivalente ao de 1 única palete, para fácil
armazenamento e transporte quando está vazio.
Permite empilhar até 5 unidades quando está cheio, o que
aumenta a eficiência de armazenamento do produto.
Três alternativas de tamanho para cumprir os requisitos
específicos do cliente..
Componentes feitos com materiais fáceis de substituir e
reparar.
Fabricado com materiais totalmente recicláveis, fazendo
deste um produto amigo do ambiente.
4 janelas de entrada de palete, HDPE com espuma de 40
mm.

Dimensões - em milímetros

Exterior
Dobrado

Notas

Comprimento
1200
1200

Materiais
Largura
1000
1000

Altura
1200
406

Capacidade nominal e peso
Capacidade máxima
Peso de carga máxima
Peso da embalagem

1020 ltrs
2000 kg
75 kg

Configuração e empilhamento
Camadas empilhadas em transporte (abertas)
Rácio de devolução

5
5 :1

Amplitude de Temperatura
Mínimo / Máximo
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-20 °C / 40 °C

Palete: HDPE Preto
Painéis: HDPE Cinzento
Tampa: HDPE Preto
Utilização / Aplicações recomendadas
Sector Automóvel: componentes, peças sobresselentes,
tubos de escape, motores, filtros, pneus, rodas, jantes,
abastecimentos/devoluções ao fornecedor, prensas, moldes,
cablagens, moldes de borracha, airbags.
Retalho: Armazenamento a granel no sector de centros de
redistribuição para entrega nas lojas, marketing e materiais
de PDV, mobiliário de jardim, materiais residuais.
Fabrico: componentes, peças sobresselentes, encaixes para
tubos, peças sobresselentes para computadores, encaixes
elétricos e para gás, produtos de construção, janelas, portas,
bombas, tubos.
Materiais de Embalagem: garrafas de plástico pequenas
para alimentos, potes e tabuleiros, sacos de forro para IBC,
pré-formas em PET, latas de aerossóis, frascos de
cosméticos, recipientes, tampas, fechos.
Alimentos: materiais de embalagem, carnes/aves
processadas, cereais, barras de queijo.
Impressão e Fotografia - material de papelaria, impressões
de notícias e materiais de impressão, película fotográfica,
fitas de vídeo.
Postal: Correio, encomendas.

