
COMPRA DE ATIVOS
Compramos embalagens retornáveis
usadas e danificadas. Recupere seu
dinheiro e liberte espaço de
armazenamento.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

Palete em fibra de madeira 1200x1000mm

SKU 18100

Palete em fibra de madeira 1200x1000x135 mm dotado de um
topo superior fechado e 9 patins. Uma palete leve com capacidade
de carga de 600 kg. A palete é conhecida como palete de
exportação e peso reduzido tornando-o especialmente e
amplamente utilizada para transporte aéreo.

DADOS TÉCNICOS

Tipo  Paletes de cartão
Dimensões externas
comprimento  1200
Dimensões externas largura  1000
Dimensões externas altura  140
Carga dinâmica  600
Material  Madeira
Estado  Novo
Produtos  novo

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Palete em fibra de madeira 1200x1000x135 mm - F10-4
A palete de fibra modelo F10-4 com dimensões 1200x1000x135
mm tem uma capacidade de carga de 600 kg. Paletes de fibra de
madeira são mundialmente conhecidas por serem as mais
económicas para exportação. As paletes são empilháveis e podem
assim ser colocados numa pequena área de armazenamento. Uma
torre de paletes economiza muito espaço e custos de transporte e
armazenamento. A economia de espaço pode ascender até 66%
face a uma palete convencional de 3 patins! Cada torre leva 60
peças. As dimensões de uma torre com esta quantidade é
1200x1000x2200mm.
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A palete de fibra é também acessível por os seus 4 lados, sendo
assim fácil de manipular. A capacidade de carga da palete é de 600
kg, resistentes a cargas médias. Além disso, a palete é fornecida
com 9 pés, permitindo um transporte estável.

Link para visitar esta página:
https://rotom.pt/palete-em-fibra-de-madeira-1200x1000mm
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