Paleti din lemn
1200 x 800 mm

General

Paletul CHEP 1200 x 800 mm pentru uz general, este folosit în siguran?? în majoritatea aplica?iilor
din distribu?ia ?i transportul bunurilor ?i produselor din Europa.
Pentru a asigura compatibilitatea cu diversele cerin?e din lan?ul logistic, pale?ii sunt disponibili în
trei dimensiuni standard.

Caracteristici ?i beneficii

Specifica?ii

Note

Risc redus de deteriorare a produselor ?i stabilitate sporit? a
înc?rc?turii datorit? construc?iei robuste
Spore?te productivitatea opera?ional? datorit? specifica?iilor
constante – platforma este adecvat? utiliz?rii pe linii de
produc?ie automatizate ?i în unit??ile de depozitare
Eficien?? sporit? în timpul depozit?rii ?i transportului prin
designul de acces din patru direc?ii, care asigur?
compatibilitatea cu toate echipamentele standard
Riscuri reduse pentru s?n?tatea ?i siguran?a angaja?ilor –
materialele de calitate asigur? manipularea în condi?ii de
siguran?? a pale?ilor

Dimensiuni - în milimetri

Materiale

Exterior

Lungime
1200

L??ime
800

În?l?ime
144

Window / Pallet entry - in millimetres

1200mm lateral
800mm lateral

L??ime
383.0
228.0

În?l?ime
100.0
100.0

Capacitate ?i greutate nominale
Greutate tar?

25 kg

Lemn: cherestea de calitate provenit? dintr-o surs?
controlat? de diverse tipuri de lemn
Vopsea: vopsea pe baz? de ap?, în conformitate cu
legisla?ia relevant? din Uniunea European?
Cuie: Standard sau din sârm? cu con?inut mare de carbon,
nec?lite, ?i respect? legisla?ia European? cu privire la
con?inutul de metale grele
Manipulare
Maximizarea utiliz?rii suprafe?ei paletului.
Minimiza?i ridicarea de pe partea inferioar? a ?inei
Prinde?i pale?ii din partea mai lung?
Performan?? ?i standarde

Configurare ?i stivuire
CHEP recomand? o înc?rc?tur? maxim? de 1000 de kg
pentru utilizarea în condi?ii de siguran?? ?i s? nu se
dep??easc? 4000 de kg la suprapunerea pale?ilor pe o
suprafa?? solid?. Pale?ii f?r? înc?rc?tur? pot fi stivui?i pân?
la 40 de buc??i.
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Un palet de uz general, care poate fi folosit în siguran??
pentru majoritatea aplica?iilor din lan?ul de distribu?ie ?i
transport din Europa.

