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TOEPASBARE SERVICES

HERGEBRUIK VAN
LADINGDRAGERS (RTI
MANAGEMENT)
Efficiënte administratie en beheer
van logistieke middelen. Track &
trace van transacties over alle
locaties.

POOLING OPLOSSINGEN
Onderdeel van onze emballagepool
en beschikbaar voor pooling

PACKAGING RECOVERY
Reduceer uitgaven voor
verpakkingen en ladingdragers

Pallet gesloten dek zonder rand 1200x800x155 mm -
1250 kg
SKU 21131

Deze kunststof pallet van 1200x800x155 mm is gemaakt van PE
recyclaat. De pallet is voorzien een gesloten dek en zonder rand. Het
eigen gewicht bedraagt 14 kg. Het statische laadvermogen is 5000 kg en
het dynamische laadvermogen is 1250 kg.

TECHNISCHE DATA

Buitenafmeting lengte 1200

Buitenafmeting breedte 800

Buitenafmeting hoogte 155

Statisch draagvermogen 5000

Dynamisch draagvermogen 1250

Draagvermogen in stelling 600

Materiaal PE

Status Nieuw

Product nieuw

Type
Export pallets, Pallets met
gesloten dek, Racking pallets

PRODUCTOMSCHRIJVING

Kunststof pallet 1200x800x155 mm - met
gesloten dek en zonder rand

Deze kunststof pallet met een afmeting van 1200x800x155 mm. De
pallet heeft een gesloten dek, met rand. Het eigen gewicht van deze
pallet bedraagt 14 kg. Het statische laadvermogen is 5000 kg en het
dynamische laadvermogen is 1250 kg. De zwarte pallet bestaat volledig
uit PE-recyclaat materiaal. Het laadvermogen in een rek of stelling
bedraagt maximaal 600 kg. Deze pallet is volledig recyclebaar en
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voorzien van een ribstructuur op het onderdek.

Verpakkingen en pallets zijn gebaseerd op het collomodulaire
Euroformaat 1200x800 mm. Dit zrogt voor optimaal gebruik van de
ruimte als ze samen gebruikt worden bij transport en opslag.

Tip: combineer deze pallet met onze kunststof opzetranden 1200x800
mm voor het creëren van een box met extra opslag en capaciteit!

Link om deze pagina te bezoeken:

https://rotom.nl/pallet-gesloten-dek-zonder-rand-1200x800x155-mm-
1250-kg-21131
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