
SOLUÇÕES DE POOLING
O produto está disponível no serviço
de pooling para empresas. Peça-nos
mais informações.

GESTÃO RTI
A circulação eficiente de embalagens
retornáveis poderá gerar ganhos
consideráveis. Saiba mais sobre o
nosso serviço.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

Palete de plástico1200x800x150mm - reforçada com
metal

SKU 28127

Palete plástica Extra-forte adequada para trasfega e carga estática
pesadas, reforçadaa com metal. As dimensões são
1200x800x150mm. Palete é inteiramente feito de HDPE e, assim,
durável, a palete não é poroso e não absorve fluidos.

DADOS TÉCNICOS

Dimensões externas
comprimento  1200
Dimensões externas largura  800
Dimensões externas altura  150
Carga estática  4000
Carga dinâmica  1000
Carga em rack  900
Material  HDPE
Estado  Novo
Produtos  novo
Tipo  Paletes para estanteria

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

palete plástica 1200x800x150mm - reforçado com metal
     extremamente pesados material plástico de paletização, ideal
para a colocação em racks com carga muito pesada. A palete é
completamente fabricado a partir de HDPE, assim, durável, e
completamente recicláveis, o peso próprio da palete é 14 kg. Uma
palete muito forte com uma capacidade de carga dinâmica de 1000
kg, uma carga máxima estática de 4000 kg e 900 kg, quando
colocado num bastidor. O pallet é conhecida por seu design forte e
capacidade para transportar cargas pesadas. Isto é porque é um
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mono-bloco é palete de plástico, o que significa que ele está fora E
E. N peça é moldada por injecção, e, desse modo, os tubos de
metal 3 na parte superior da plataforma para amplificação   O
design da palete fornece um armazenamento seguro e estável. A
palete do andar superior é aberto e pode ser tanto com e sem
algemas de pé, no convés inferior é composta de três lâminas. Esta
paleta é frequentemente utilizado na cadeia de abastecimento, em
armazéns de arranha-céus, o tráfego de carga aérea, transporte
por camião e transporte fora da UE.

Link para visitar esta página:
https://rotom.pt/palete-de-plastico1200x800x150mm-reforcada-co
m-metal
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