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

POOLING OPLOSSINGEN
Onderdeel van onze emballagepool
en beschikbaar voor pooling

PACKAGING RECOVERY
Reduceer uitgaven voor
verpakkingen en ladingdragers

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

TOEPASBARE SERVICES

Lichte kunststof display pallet 800x600x130mm -
gesloten dek

SKU 21547

Kunststof display pallet met afmeting 800x600x130mm en een
gesloten bovendek. Geschikt voor het transporteren van relatief
lichte producten in allerlei formaten want het gesloten bovendek
zorgt ervoor dat er geen kleine doosjes door de pallet vallen.

TECHNISCHE DATA

Buitenafmeting lengte  800
Buitenafmeting breedte  600
Buitenafmeting hoogte  130
Statisch draagvermogen  700
Dynamisch draagvermogen  350
Materiaal  HDPE
Status  Nieuw
Product  nieuw

Type  
Export pallets, Pallets met
gesloten dek, Display pallets

PRODUCTOMSCHRIJVING

Kunststof displaypallet 800x600x130mm - gesloten bovendek
Een solide nestbare kunststof display pallet gemaakt van HDPE en
zodoende geheel recyclebaar. Deze display pallet staat bekend om
een goede verhouding tussen het eigen gewicht en het
laadvermogen. Het maximale dynamische laadvermogen bedraagt
350 kilogram en de maximale statische belasting bedraagt 700
kilogram. De pallet is voorzien van 6 poten en een gesloten dek.
Geschikt voor het transporteren van relatief lichte producten in
allerlei formaten want het gesloten bovendek zorgt ervoor dat er
geen kleine doosjes door de pallet vallen. De afmetingen van de

PRODUCT SPECIFICATIE SHEET

Rotom Nederland B.V.
Ekkersrijt 1428 VAT: NL005492555B01
+ 31 (0) 499 491010 info@rotom.nl

mailto:info@rotom.nl
https://rotom.nl/


pallet zijn 800x600x130mm. Door de vormgeving van het
onderdek is de pallet nestbaar. De pallets kunnen in elkaar genest
worden en besparen zo enorm veel ruimte in opslag en transport.
Ruimtebesparing tijdens transport is goedkoper.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/lichte-kunststof-display-pallet-800x600x130mm-g
esloten-dek-21547
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