PALETY PRZEMYSŁOWE
IKP 1213

Nr art. 274-30313220

Szczegóły produktu
ZASTOSOWANIE | WYMÓG
Seria produktów IKP1213 jest wytwarzana z czystego
gatunkowo regeneratu HDPE. To wytrzymała, stabilna
kształtowa paleta z tworzywa sztucznego o wymiarach
przemysłowych. Wyróżnia się ona licznymi wariantami, a tym
samym zakresami zastosowania. Zależnie od pojemności
ładunkowej i wymogu bezpieczeństwa dla transportu można
wprowadzać do 6 profili stalowych i 12 zatyczek
antypoślizgowych.

SPECYFIKA
Z czystego gatunkowo regeneratu HDPE
Stabilność kształtowa od -30 °C do +60°C
Szczególnie wytrzymała i ekonomiczna do wysokiego
obciążenia
Opcjonalnie z krawędzią antypoślizgową 22 mm (wersja
specjalna)

Wskazówka:
Tłoczenie na gorąco napisów, logotypów i numeracji zależnie
od liczby sztuk jest możliwe na zamówienie.

Wymiary

1200 x 1000 x 150 mm

Płozy

3 niespawane

Waga

16.5 kg

Profile stalowe

3

Materiał

HDPE, PE regenerowany

Kolor

czarny

Cechy

7 mm Krawędź antypoślizgowa

Wskazówki
Wszystkie wymiary, ciężary i dane techniczne są wartościami referencyjnymi. Nie stanowią
one wiążącej gwarancji pewnych właściwości ani przydatności do określonych zastosowań.
Technicznie tolerancje zgodnie z normami DIN. Zastrzega się możliwość wprowadzania
zmian i występowania pomyłek.
Informacje są oparte na naszej aktualnej wiedzy technicznej i doświadczeniu. Ze względu na
duże możliwości wpływów zewnętrznych w stosowaniu produktów, będących poza nasza
kontrolą, podczas stosowania produktów, użytkownik powinien wykonać własne testy i
próby.
Prawnie wiążące zapewnienie pewnych właściwości, jak również przydatność do określonego
celu użytkowania nie mogą być wyprowadzone ani wyraźnie, ani milcząco.
W razie konieczności należy przestrzegać praw ochronnych."
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Nośność

5000 kg Statyczna | 1250 kg Dynamiczna |
1000 kg na regale wysokiego składowania

Ilość załadunkowa kontenera

Ilości załadunkowe zestawu siodłowego

Kontener 20'

140

Naczepa

494

Kontener 40'
High Cube

374

Jumbo

570
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