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Chemie Pallet CP9 1140x1140x156mm - kruisdek
SKU 15009HT
De CP9 chemie pallet is uitermate geschikt voor het transporteren
en het in een opslag plaatsen van bigbags en drums. De pallet
beschikt over een onderdek dat een kruisdek wordt genoemd. Deze
heeft een groot draagvermogen en kan dus efficiënt worden
toegepast als logistiek middel. U vindt de CP9 pallet voornamelijk
terug in de chemische industrie, maar ook in andere industrieën
wordt de pallet veel gebruikt.

TECHNISCHE DATA

TOEPASBARE SERVICES
POOLING OPLOSSINGEN

Onderdeel van onze emballagepool
en beschikbaar voor pooling

Type
Buitenafmeting lengte
Buitenafmeting breedte
Buitenafmeting hoogte
Dynamisch draagvermogen
Materiaal
Status
Product

Chemie pallets
1140
1140
160
1500
Hout
Nieuw
nieuw

PACKAGING RECOVERY

Reduceer uitgaven voor
verpakkingen en ladingdragers

PALLETS EN ANDERE
LADINGDRAGERS VERKOPEN

Verkoop overbodige ladingdragers
denk aan duurzaamheid, verdien
geld en maak opslagruimte vrij
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PRODUCTOMSCHRIJVING
Chemie CP9 pallet 1140x1140x156 mm - ISPM15 behandeld
Chemie pallets (CP) worden in verschillende formaten gemaakt; de
formaten verschillen van CP1, CP3 tot en met CP9. De CP9 chemie
pallet heeft standaard afmetingen van 1140x1140x156 mm. Het
laadvermogen bedraagt 1500 kilogram, zodoende is de pallet
geschikt voor transport van verschillende typen zware lading. Een
CP9 chemie pallet wordt vaak bij overzees transport in de
chemiesector gebruikt. Op de pallet worden dan ook voornamelijk
chemische producten, vloeibare stoffen en vaten vervoerd.
Bovendien is de pallet uitermate geschikt voor opslag en transport
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van bigbags en drums. Vervaardigd uit een hoge kwaliteit MiddenEuropees vurenhout, is deze pallet een zeer kwalitatief logistiek
middel voor heel veel toepassingen. De pallet beschikt over een
onderdek – dat een kruisdek wordt genoemd – en is voorzien van
een ISPM 15 behandeling, via Heat Treatment (HT).
Bent u op zoek naar een CP9 pallet? Wij bieden altijd de beste
oplossing in uw situatie
Voor Rotom Nederland is een maatwerkoplossing voor u als
opdrachtgever van groot belang, wat uw logistieke doeleinden ook
zijn. Daarom geven we u graag het beste advies over de logistieke
middelen die u voor uw bedrijf en transport nodig heeft. Wilt u
bepaalde pallets verkopen om ruimte vrij te maken in uw magazijn?
Bij ons ontvangt u altijd een acceptabel bod.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/chemie-pallet-cp9-1140x1140x156mm-kruisdek-1
5009ht
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