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TOEPASBARE SERVICES

VERHUUR VAN LOGISTIEKE
PRODUCTEN
Huur direct vanuit voorraad en
realiseer een kostenbesparing

POOLING OPLOSSINGEN
Onderdeel van onze emballagepool
en beschikbaar voor pooling

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

VERHUUR OPTIEVERHUUR OPTIEVERHUUR OPTIEVERHUUR OPTIE H1 hygiëne pallet 1200x800x160mm, open dek -
opstaande rand
SKU 20831

Deze H1 plastic pallet heeft een open bovendek en opstaande rand.
Dankzij het gebruik van kunststof is deze geschikt voor een zwaardere
draaglast. Deze pallet staat bekend als de meest toonaangevende pallet
voor gebruik in de voedselindustrie. De afmetingen van deze pallet zijn
1200x800x160 mm

TECHNISCHE DATA

Buitenafmeting lengte 1200 mm

Buitenafmeting breedte 800 mm

Buitenafmeting hoogte 160 mm

Statisch draagvermogen 5000 kg

Dynamisch draagvermogen 1250 kg

Draagvermogen in stelling 1000 kg

Materiaal HDPE

Status Nieuw

Product nieuw, huren

Type
Hygiënische pallets, Racking
pallets

PRODUCTOMSCHRIJVING

Ontdek de specificaties van de H1 plastic pallet
met opstaande rand

De H1 plastic pallet is een nieuwe, uit hoge kwaliteit HDPE-kunststof
vervaardigde pallet. Deze is voorzien van een open dek met opstaande
rand. Deze rand zorgt ervoor dat kunststof (stapel) bakken niet van de
pallet schuiven, wat uiteraard zorgt voor meer efficiëntie in het vervoer.
De H1 plastic pallet is bruikbaar voor transport van producten met
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allerlei vormen en maten en eenvoudig te reinigen. De drie solide sledes
dragen de H1 plastic pallet met een maximale dynamische belasting van
1250 kilogram, een statische belasting van 5000 kilogram en de
belasting bij plaatsing in een stelling is 1000 kilogram. Hierdoor is de H1
een zeer sterke plastic pallet te noemen die geschikt is voor het dragen
van zware lasten en die uitstekend gebruikt kan worden in omgevingen
waar hygiëne zeer belangrijk is. Deze plastic pallets zijn export-gereed
zonder enige bewerking.

Vraag advies over uw toepassing

Heeft u bepaalde wensen voor uw logistieke middelen? Wenst u
bijvoorbeeld een pallet op maat? Laat het ons weten en wij leggen u de
mogelijkheden voor. De plastic H1 pallet schaft u bij Rotom Nederland
nabij Woensel aan door eenvoudig online een offerte aan te vragen. Wij
geven u uiteraard advies indien u dit wenst. Neem contact met ons op
via +31(0)499 491 010 voor meer informatie.

Link om deze pagina te bezoeken:

https://rotom.nl/h1-hygiene-pallet-1200x800x160mm-open-dek-
opstaande-rand-20831
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