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Parametry techniczne
Wszystkie wymiary są formalne i mogą odbiegać od normy w zakresie tolerancji fabrycznej. 

Pokrywy do palet

Najbezpieczniejsze, najbardziej wszechstronne i najbardziej opłacalne 
narzędzie do zabezpieczania ładunku na palecie bez bandowania 
i użycia folii.

Typ pokrywy* Brytyjska Euro Połowa europalety

Materiał
Wytrzymały na uderzenia 
polipropylen

Wytrzymały na uderzenia 
polipropylen

Wytrzymały na uderzenia 
polipropylen

Wytrzymałość temperaturowa Od -20°C do +40°C Od -20°C do +40°C Od -20°C do +40°C

Wymiary dotyczące długości palety (mm) 1200 x 1000 1200 x 800 800 x 600

Wymiary zewnętrzne (mm) 1227 x 1027 x 100 1222 x 822 x 118 822 x 618 x 93

Waga (pokrywa na dwa pasy) 9,93 10,93 6,15

Waga (pokrywa na cztery pasy) 12,75 13,75 -

Standardowa długość pasa (mm) 2000 2000 2000

Maks. obciążenie w stosie (kg) 2000 2000 2000

Typ palet, na których są one sprzedawane UK Euro 1/2 Euro

Liczba palet 25 25 30

Wysokość palety (metry) 1,93 1,95 1,98
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Oferujemy specjalne konfiguracje produktów, dzięki czemu 
klient otrzymuje najlepsze możliwe rozwiązania.

Konfiguracja produktu

Haki do pokryw

Hak do wózka

Hak do palet 
metalowych

Hak
do skrzyń

Hak do palet 
plastikowych

Hak do palet 
pocztowych

Hak 
niestandardowy

(obowiązują 
minimalne ilości 

zamówień)

Hak mostkowy do 
palet drewnianych

Hak do 
kontenerów 

półpaletowych

Druk cyfrowy

Miejsce nadruku w wersji brytyjskiej: Długa krawędź po prawej stronie
Maks. rozmiar wersji brytyjskiej: 25 mm (wys.) x 175 mm (szer.)
Miejsce nadruku w wersji EUR: Krótka krawędź po prawej stronie
Maks. rozmiar wersji EUR: 25 mm (wys.) x 175 mm (szer.)
Miejsce nadruku na wersji  
półpaletowej EUR: Krótka krawędź po lewej stronie 
Maks. rozmiar półpalety EUR: 25 mm (wys.) x 150 mm (szer.)

Pokrywa do palety brytyjskiej Pokrywa do europalety Pokrywa do połowy europalety

Akcesoria i opcje

Najważniejsze zalety

Zabezpieczenie dostępu
Mocne ściśnięcie pasami 
i zaplombowanie zapewnia maksymalne 
bezpieczeństwo.

Pasy niestandardowe
Dodaj identyfikację wizualną swojej 
firmy na pasach do pokrywy i wybierz 
odpowiadający Ci tekst.

Całkowite pozbycie się folii i pasów 
bandujących
Zintegrowany pas ułatwia i przyspiesza 
zabezpieczanie ładunku.

Zwiększenie wypełnienia pojazdu 
nawet o 40%*
W połączeniu z wózkiem paletowym ten 
system umożliwia lepsze wykorzystanie 
przestrzeni niż kontener rolkowy. *Dotyczy 
przyczep o długości 12 m

Warianty ładunku
Możliwość zabezpieczania różnych 
rodzajów pojemników i innych opakowań 
dostępnych na rynku.

Oszczędność czasu i pracy
Średni czas zabezpieczania pokrywy 
czterema pasami wynosi 20 sekund, 
a owinięcie maszynowe folią zajmuje 
2-3 minuty.

Ekologia
Brak folii, brak innych materiałów 
opakowaniowych i szybszy załadunek - 
pokrywa palety Loadhog to czystsze 
i prostsze rozwiązanie pod każdym 
względem.

Kolory 
standardowe

RAL: 9004 
Czarny 
sygnałowy 

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U
Żółty

RAL: 3020
Czerwony

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 7040
Szary - 1

RAL: 7016
Szary 
łupkowy

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Kolory niestandardowe 
(obowiązują minimalne 
ilości zamówień)

Pantone: 293 C 
Niebieski

?


