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Palete fibra de madeira 1200x800mm 250kg

SKU 18800

A palete em fibra de madeira em formato Europeu fornecida com um
topo fechado e 6 pés. Uma palete leve com capacidade de carga 350
kg. A palete é conhecida como palete de exportação e baixo peso
tornando-a especialmente é amplamente utilizada no transporte aéreo.

DADOS TÉCNICOS

Tipo Paletes de cartão
Dimensões externas
comprimento 1200

Dimensões externas largura 800

Dimensões externas altura 120

Carga dinâmica 350

Material Madeira

Estado Novo

Produtos novo

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Palete em fibra de madeira ligeira
1200x800mm

Palete de fibra de madeira (F86) com dimensões 1200x800x120mm. O
F86 é também encaixável para economizar espaço e custos de
transporte e armazenamento. A variante F86 tem um peso de apenas

SERVIÇOS APLICÁVEIS

COMPRA DE ATIVOS
Compramos embalagens
retornáveis usadas e danificadas.
Recupere seu dinheiro e liberte
espaço de armazenamento.
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8 kg, a palete tem uma capacidade de carga de 350 kg na distribuição
uniforme da carga. Isso permite que o transporte de vários produtos. A
palete apresenta um estrutura de 4 entradas, para facilitar o manuseio
de porta-paletes e empilhadores.

 
Paletes em fibra de madeira são conhecidas para o seu peso leve, mas
tem uma capacidade relativamente alta de suporte de carga. As paletes
também estão imediatamente aptas para exportação, elas são muitas
vezes utilizadas para exportações em que o peso próprio da palete tem
que ser o mais baixo possível, por exemplo, na carga aérea.

 
Numa palete 60un. do modelo F86 podem colocados, a dimensão da
torre é a seguinte: 1200x800x2200mm. A palete é constituida por 6
pés e tem o topo superior fechado.
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