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TOEPASBARE SERVICES

POOLING OPLOSSINGEN
Onderdeel van onze emballagepool
en beschikbaar voor pooling

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

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

Hygiëne pallet 1200x800x160mm - 3 sledes met gesloten
bovendek
SKU 21580

Kunststof pallet - 1200x800x160mm - 3 sledes met gesloten bovendek
en een eigen gewicht van 18 kg. Het statische draagvermogen is 4800
kg, het dynamische draagvermogen is 1200 kg en het racking
draagvermogen is 1000 kg.

TECHNISCHE DATA

Buitenafmeting lengte 1200

Buitenafmeting breedte 800

Buitenafmeting hoogte 160

Statisch draagvermogen 4800

Dynamisch draagvermogen 1200

Draagvermogen in stelling 1000

Materiaal HDPE

Status Nieuw

Product nieuw

Type
Hygiënische pallets, Pallets met
gesloten dek, Racking pallets

PRODUCTOMSCHRIJVING

Hygiëne pallet - 1200x800x160mm - 3 sledes
met gesloten bovendek

Deze kunststof pallet met afmetingen 1200x800x160mm is geschikt
voor locaties waar hygiëne een belangrijke rol speelt en ideaal voor het
transporteren of opslaan van zware ladingen. Het statische
draagvermogen is 4800 kg en het dynamische draagvermogen is 1200
kg. Deze pallet kan 1000 kg aan in een stelling en heeft een eigen
gewicht van 18 kg. Het bovendek van deze hygiëne pallet is voorzien van
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een kleine opstaande rand van circa 5mm is volledig gesloten en
makkelijk te reinigen.

Deze pallet is gemaakt van een duurzame HDPE kunststof en daardoor
van hoge kwaliteit, de pallet is makkelijk meer dan eens te gebruiken en
duurzaam. De opstaande randjes op de pallet zorgen ervoor dat
bijvoorbeeld Eurocontainers of andere goederen niet wegglijden en
gefixeerd worden.

De verpakkingseenheid voor deze 1200x800mm pallet is 16, waardoor
er 528 lege pallets in een reguliere truck passen.

Link om deze pagina te bezoeken:

https://rotom.nl/hygiene-pallet-1200x800x160mm-3-sledes-met-
gesloten-bovendek-21580
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