
SERVIÇOS DE ALUGUER
O produto também está disponível
para aluguer. Peça-nos uma
proposta.

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

RETORNO DE EMBALAGEM
Reutilize a sua embalagem e reduza
os custos operacionais. Consulte o
nosso serviço de recuperação de
embalagens.

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

SERVIÇOS APLICÁVEIS

Palete plástica robusta 1200x1000x160mm - topo
perfurado

SKU 28881

paletes de plástico muito pesado e forte com dimensões
1200x1000x160mm PO inteiramente de plástico. A palete tem
três lâminas e um convés blindado. Esta palete tem uma estrutura
forte que usar a paletização com capacidade de carga 1,000 kg!

DADOS TÉCNICOS

Dimensões externas
comprimento  1200
Dimensões externas largura  1000
Dimensões externas altura  160
Carga estática  14000
Carga dinâmica  3500
Carga em rack  1000
Material  Plástico
Estado  Novo
Produtos  novo

Tipo  
Paletes de exportação, Paletes
para estanteria

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Plástico pesado pallet 1200x1000x160mm - plataforma aberta
Palete de plástico muito pesado com deck superior rasterized, as
dimensões são 1200x1000x160mm. Este pallet é caracterizada
pela sua enorme capacidade. Também conhecido como uma palete
INDUSTRIAL le. A carga máxima estática ascende a 14000 kg, a
carga dinâmica máxima é de 3500 kg, e a palete é também
adequado para em prateleiras altas armazém ou configurações
(trasfega). A capacidade de carga trasfega é de 1000 kg. Esta
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paleta é perfeito para transportar cargas pesadas. O pallet é um
dos quatro lados para conseguir por meio de um elevador ou
paleteira. A palete tem uma placa de cobertura que consiste de
três lâminas.

Link para visitar esta página:
https://rotom.pt/palete-plastica-robusta-1200x1000x160mm-topo
-perfurado
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