Palet tip display
600 x 400 mm

General

Acest palet reutilizabil, potrivit pentru plas?ri în spa?iul comercial, este ideal pentru folosire
promo?ional?, vizibilitate sporit? a produsului ?i reaprovizionarea u?oar? la punctul de vânzare.
Este furnizat, recuperat din pia?? ?i recondi?ionat de c?tre CHEP în întreaga re?ea de depozite,
faciliteaz? procesul de ambalare ?i de cross-docking în lan?ul logistic ?i promoveaz? folosirea mai
sustenabil? a resurselor naturale.

Caracteristici ?i beneficii

Specifica?ii

Vânz?ri sporite ?i recunoa?terea brandului datorit? vizibilit??ii
mai mari a produsului ?i disponibilit??ii optimizate. Reduce
costurile generale aferente plas?rii produselor în spa?iul
comercial datorit? reaprovizion?rii mai u?oare a stocurilor ?i
deterior?rii minime a produsului. Vizibilitate sporit? a
brandului ?i revitalizarea rafturilor cu performan?? redus?,
maximizând vânz?rile produselor în zona de expunere.
Sistemul de prindere Blue Click® interior ?i exterior u?ureaz?
preg?tirea pentru promo?ii ?i reaprovizionarea stocurilor.
Orificii integrate pentru montajul standurilor promo?ionale
separate de 2 x 1/8.
Re?eaua CHEP de folosire în comun ?i reutilizare a pale?ilor
reduce de?eurile cu ambalajele ?i impactul total asupra
mediului.
Standurile sunt u?or de demontat ?i pot fi refolosite sau
reciclate la finalul duratei de via??. Acest palet display este
certificat ca fiind neutru din punct de vedere al carbonului ?i
este 100% reciclabil? la finalul duratei lungi de via??.
Design cu raport optim rezisten?? / greutate prin folosirea
structurii unice de benzi. Designul optimizat al picioarelor
asigur? rezisten?? suplimentar? ?i stabilitate pentru
manipularea sigur? a înc?rc?turii. F?r? cuie, margini ascu?ite
sau splintere ?i, astfel, f?r? riscul de desprindere a
componentelor. Condi?ii optimizate pentru integritatea
produselor pe parcursul întregului lan? logistic. Structur?
compact? turnat? cu integritate structural? rezistent? care nu
necesit? repara?ii.

Dimensiuni - în milimetri

Exterior

Lungime
600

Materiale
L??ime
400

În?l?ime
145

Window / Pallet entry - in millimetres

Fabricat din polipropilen? (PP) rezistent?, 100% reciclat?.
Platforma este foarte rezistent? la migrarea substan?elor,
fapt ce reduce orice risc de contaminare între produsele
transportate împreun?.
Manipulare

L??ime
240.0
203.0

În?l?ime
103.0
103.0

CHEP recomand? o înc?rc?tur? maxim? de 250 de kg pentru
utilizarea în condi?ii de siguran??. Înc?rc?tura cumulat? nu
trebuie s? dep??easc? 800 de kg în momentul suprapunerii
pale?ilor pe o suprafa?? solid? ?i plat?. Pale?ii f?r?
înc?rc?tur? pot fi stivui?i pân? la 36 (treizeci ?i ?ase) de
buc??i.

Se poate folosi cu toate echipamentele standard de
manipulare - ideal pentru procesul de cross-docking în lan?ul
logistic. Complet stivuibil cu stabilitate îmbun?t??it? - se
folose?te cu 59% mai pu?in spa?iu de depozitare ?i de
transport.
Acces este facilitat din toate cele patru direc?ii. Elemente de
prindere integrate pentru a facilita înf??urarea înc?rc?turii.
Orificii ergonomice pentru mânere, pentru manipulare sigur?.
Paletul nu trebuie s? intre în contact direct cu urm?toarele
substan?e: compu?i pe baz? de benzen, compu?i pe baz?
de clor, petrol, acid nitric, acid bromic, bromur? de metil (V?
rug?m s? consulta?i CHEP dac? ave?i nevoie de informa?ii
specifice).
To?i utilizatorii ?i angajatorii au responsabilitatea s? se
asigure c? orice al?i utilizatori ai paletului sunt informa?i cu
privire la con?inutul acestei fi?e tehnice a paletului.

Interval de temperatur?

Performan?? ?i standarde

600mm lateral
400mm lateral
Capacitate ?i greutate nominale
Greutate tar?

2.2 kg

Configurare ?i stivuire

Minim / Maxim

www.chep.com

Note

-20 °C / 40 °C
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Produsul ?i / sau componentele respect? standardele ISO
8611, ISO 2234, ISO 6780 ?i ISO 2248. Paletul a fost testat
de Institutul Fraunhofer pentru Materiale ?i Logistic? ?i este
aprobat GS de MPA.

