
Certyfikat UN - kontener półpaletowy

Nasze kontenery półpaletowe z certyfikatem UN spełniają normy 
pozwalające na transport niebezpiecznych materiałów w grupach 
pakowania I, II i III. Są wykorzystywane do transportu niebezpiecznych 
produktów o większych gabarytach i masie do 120 kg.
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Akcesoria i opcje

Najważniejsze zalety

Plomby bezpieczeństwa
Dostępne są plomby spełniające różne 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa.

Zatwierdzony worek wewnętrzny
(Minimum 90 mikronów) i plomba 

Kompatybilność z pokrywami 
do palet Loadhog
Bezpieczne przemieszczanie 
niebezpiecznych materiałów.

Certyfikowany do transportu 
produktów stałych i płynnych
Każdy pojemnik z certyfikatem UN można 
wykorzystywać do transportu produktów 
płynnych przy użyciu wkładanego worka 
z certyfikatem UN.

Paleta nie jest wymagana
Wbudowane stopy palety i stalowe 
poprzeczki umożliwiają przenoszenie 
za pomocą wózków widłowych i innego 
sprzętu oraz wykorzystanie podnośnika 
do pojemników półpaletowych w celu 
składowania na stosie i podnoszenia 
pojedynczych pojemników.

Potwierdzona certyfikatem możliwość 
przechowywania do 120 kg produktów 
stałych i do 68 kg płynnych
Kontener półpaletowy UN to największy 
pojemnik w tej gamie. Ma wzmocnienie 
z metalowych poprzeczek, 
które umożliwia załadunek do 120 kg 
materiałów w I grupie pakowania.

Potwierdzona praktyczność
Jeśli potrzebujesz nietypowego 
rozwiązania z certyfikatem UN, 
możemy je dla Ciebie przygotować. 

Wbudowane pasy
Wbudowane pasy są na stałe 
przymocowane do pojemnika, dzięki 
czemu umożliwiają łatwe i bezpieczne 
przechowywanie niebezpiecznych 
materiałów zgodnie z normami 
certyfikatu UN.

Oferujemy specjalne konfiguracje produktów, 
dzięki czemu klient otrzymuje najlepsze 
możliwe rozwiązania.

Konfiguracja produktu

Podnośnik do kontenerów 
półpaletowych
Szybkie i intuicyjne podnoszenie (kg): 275
Wymiary (cm): 1100 x 900 x 620
Waga (kg): 45,5

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

Wymiary (mm)

Długość zewnętrzna 1000
Szerokość zewnętrzna 575
Wysokość zewnętrzna 540
Długość wewnętrzna 900
Szerokość wewnętrzna 500 
Wysokość wewnętrzna 400
Wysokość gniazdowania stopniowego 110

Ilość na palecie

Typ palety Brytyjska
Ilość na palecie 24
Wysokość 2,02 m 

Więcej informacji na temat opakowania znajduje 
się w „Oficjalnym dokumencie na temat opakowań 
standardowych”. Jakiekolwiek odchyły od tych norm należy 
zgłaszać przy składaniu zamówienia.

Objętość

Wysokość użytkowa 400 mm
Pojemność  190 litrów

Materiał

Materiał   Wytrzymały na uderzenia 
kopolimer polipropylenu

Wytrzymałość temperaturowa Od -20ºC do +40°C

Waga i wytrzymałość (kg)

Waga jednostkowa 12
Obciążenie 120
Maksymalne obciążenie w stosie 450

Kolory 
standardowe

Pantone 021 C
Pomarań-
czowy HV

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U
Żółty

RAL: 3020
Czerwony

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 9004 
Czarny 
sygnałowy 

RAL: 7016
Szary 
łupkowy

RAL: 7040
Szary - 1

Kolory niestandardowe 
(obowiązują minimalne 
ilości zamówień)

Pantone: 293 C 
Niebieski


