
VERHUUR VAN LOGISTIEKE
PRODUCTEN
Flexibele oplossing voor opvang van
piekbehoefte. Breed assortiment
voor verhuur

POOLING OPLOSSINGEN
Duurzame en kosteneffectieve
poolingdiensten voor logistieke
middelen. Breed scala aan eigen
poolproducten.

INKOOP
Earn money by selling your
overstock #2

TOEPASBARE SERVICES

H1 hygiëne pallet 1200x800x160mm, open dek -
opstaande rand

SKU 20831

Kunststof pallet H1 met een open bovendek en opstaande rand
geschikt voor de zwaardere draaglast. De meest toonaangevende
pallet in de voedselindustrie. Afmetingen van deze pallet zijn
1200x800x160mm.

TECHNISCHE DATA

Buitenafmeting lengte  1200 mm
Buitenafmeting breedte  800 mm
Buitenafmeting hoogte  160 mm
Statisch draagvermogen  5000 kg
Dynamisch draagvermogen  1250 kg
Draagvermogen in stelling  1000 kg
Material  HDPE
Status  Nieuw
Product  nieuw, huren

Type  
Hygiënische pallets, Houtvezel
pallets

PRODUCTOMSCHRIJVING

H1 Hygiëne pallet 1200x800x160mm - met opstaande rand
Een nieuwe, uit hoge kwaliteit HDPE kunststof vervaardigde pallet.
Deze pallet is voorzien van een open dek met opstaande rand.
Deze opstaande rand zorgt ervoor dat kunststof bakken niet van
de pallet schuiven. De afmetingen zijn 1200x800x160mm. Dit is de
meest toonaangevende en meest gebruikte pallet in de
voedselindustrie bruikbaar voor transport van producten met
allerlei vormen en maten en makkelijk te reinigen. De 3 solide
sledes dragen de pallet met een maximale dynamische belasting
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van 1250 kilogram, een statische belasting van 5000 kilogram en
de belasting bij plaatsing in een stelling is 1000kg. Hierdoor een
zeer sterke pallet die geschikt is voor het dragen van zware lasten
en uitstekend gebruikt kan worden in de voedselindustrie of
omgevingen waar hygiëne zeer belangrijk is. Deze kunststof pallets
zijn export gereed zonder enige bewerking.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://nl.rotom.be/h1-hygiene-pallet-1200x800x160mm-open-dek
-opstaande-rand-20831
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