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TOEPASBARE SERVICES

PACKAGING RECOVERY
Reduceer uitgaven voor
verpakkingen en ladingdragers

ONDERHOUD & REPARATIE
Professionele partner voor reparatie
en onderhoud van uw logistieke
middelen

PALLETS EN ANDERE
LADINGDRAGERS VERKOPEN
Verkoop overbodige ladingdragers
denk aan duurzaamheid, verdien
geld en maak opslagruimte vrij

Displaypallet ISPM 15 800x600x120 mm - 250 kg

SKU 15399HTKD

Houten displaypallet van 800x600x120 mm en een dynamisch
draagvermogen van 250 kg.

TECHNISCHE DATA

Type Eenmalige pallets, Display pallets

Buitenafmeting lengte 800

Buitenafmeting breedte 600

Buitenafmeting hoogte 120

Statisch draagvermogen 500

Dynamisch draagvermogen 250

Status Nieuw

Product nieuw

PRODUCTOMSCHRIJVING

Houten display pallet met twee sledes -
800x600x120 mm

Deze houten display pallet van 800x600x120 mm heeft een dynamische
draagvermogen van +/- 250 kg en een statische draagvermogen van +/-
500 kg. De pallet beschikt over 5 bovenplanken, 2 tussenplanken, 4
klossen en 2 onderplanken. De planken en klossen hebben een breedte
van 75 mm. De ruimte tussen de klos en de planken wordt opgevuld
door een dikte van 15 mm. De planken zijn ook 15 mm dik en de klossen
zijn 75 mm dik. Dit product is oven-gedroogd om het vochtpercentage te
minimaliseren om zo schimmels te voorkomen. De pallet is voorzien van
2 sledes en is vanaf 4 kanten te benaderen middels een palletwagen of
heftruck.
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Het hout is ISPM15 gecertificeert en daarmee geschikt voor export
buiten de EU.

Bovendien zijn onze pallets super eenvoudig om te bouwen tot een
palletbox, dit biedt optimale bescherming aan uw producten. We bieden
ook de bijpassende deksels 800x600 mm en opzetranden 800x600 mm
aan voor dit type pallet.

Link om deze pagina te bezoeken:

https://rotom.nl/displaypallet-ispm-15-800x600x120-mm-250-kg-
15399HTKD
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