PRŮMYSLOVÉ PALETY
IKP 1215

Č. výr. 274-30510220

Detaily výrobku
POUŽITÍ | POŽADAVEK
Řada výrobků IKP1215 se vyrábí z homogenní regenerované
pryže HDPE. Jedná se o robustní, tvarově stálou plastovou
paletu v průmyslovém rozměru. Obzvláště se vyznačuje
rozmanitými možnostmi variací a tím i použitím ve vícero
oblastech. V závislosti na kapacitě zatížení a požadavcích na
bezpečnost pro přepravu lze do ní vmontovat až 6 ocelových
profilů a 12 protiskluzových záslepek.

ZVLÁŠTNÍ ZNAKY
z homogenní regenerované pryže HDPE
tvarově stálá od -30 °C do +60 °C
mimořádně robustní a ekonomická pro vysoké zatížení
variantně s protiskluzovou hranou 22 mm (speciální
provedení)

Upozornění:
Na požádání možná ražba písma, log a číslování za horka v
závislosti na počtu kusů.

Rozměry

1200 x 1000 x 150 mm

Ližiny

5 nesvařované

Hmotnost

15 kg

Barva

černá

Materiál

regenerovaná pryž z HDPE, PE

Znaky

7 mm Protiskluzová hrana

Nosnost

5000 kg Statické | 1000 kg Dynamické |
400 kg ve výškovém regálu

Upozornění
Všechny uvedené rozměry, hmotnosti a technické údaje jsou orientační. Nepředstavují
závazný příslib určitých vlastností nebo vhodnost pro určité účely použití. Technicky
podmíněné odchylky odpovídají normám DIN. Změny a omyly vyhrazeny.
Údaje jsou založeny na našich aktuálních technických znalostech a zkušenostech. Vzhledem k
množství možných vnějších vlivů při používání výrobků, které jsou mimo naši kontrolu,
nezprošťují uživatele od vlastních zkoušek a testů.
Právně závazná zajištění určitých vlastností, jakož i vhodnost pro konkrétní účel použití nelze
odvodit ani výslovně, ani mlčky.
Je třeba popřípadě věnovat pozornost ochranným právům.
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Objem nakládky kontejneru

Objem nakládky tahače s návěsem

Kontejner 20'

140

Návěs

494

Kontejner 40'

374

Jumbo

570

High Cube
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