
Smartpad - Smartpad Wielka Brytania / UE

System Loadhog Smartpad to gama wyjątkowych, formowanych 
wtryskowo przekładek o profilowanych krawędziach umożliwiających 
stabilny transport butelek szklanych.

Przekładka

Smartpad Wielka Brytania / UE www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Smartpad Wielka Brytania / UE

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

Pojemnik Wielka Brytania UE

Wymiary (mm) 1200 x1000 1200 x1000

Identyfikator SP1210 SP1210UV

Kolor Szary Szary

Materiał Formowany wtryskowo kopolimer propylenu 
Materiał termoplastyczny. 

Formowany wtryskowo kopolimer propylenu
Materiał termoplastyczny.

Długość (mm) 1200 +2 / -0 1200 +2 / -0

Szerokość (mm) 1000 +2 / -0 1000 +2 / -0

Grubość (mm) 2,6 (7 mm gniazdowana krawędź profilowana) 2,6 (7 mm gniazdowana krawędź profilowana)

Waga (kg) 2,8 +/- 0,05 (2,3 kg/m2) 2,8 +/- 0,05 (2,3 kg/m2) 

Temperatura pracy °C 0°C-50°C 0°C-50°C

Przewodność 1013 om/cm 1013 om/cm 

Odporność na promieniowanie UV 70 tys. langleyów 70 tys. langleyów

Odporność chemiczna Kwasy, zasady, alkohole, smar, oleje i ketony. Kwasy, zasady, alkohole, smar, oleje i ketony.

Normy 95/2001EEC : ogólne bezpieczeństwo 
produktów 

2001/95/EEC : ogólne bezpieczeństwo 
produktów

Zgodność

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 
w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością; Rozporządzenie (WE) 
nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 
w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością; Rozporządzenie (WE) 
nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Parametry techniczne Norma Norma

Ilość na palecie 350 350

Ilość na ładunek 9100 9100

Waga palety (kg) 995 995

Wysokość palety (mm) 1025 1025

Typ palety 1200 x 1000, czterostronna 1200 x 1000, czterostronna

Opakowanie
Gruba folia termokurczliwa z wtapianym 
arkuszem bazowym, opcjonalny arkusz 
bazowy przymocowany do palety.

Gruba folia termokurczliwa z wtapianym 
arkuszem bazowym, opcjonalny arkusz 
bazowy przymocowany do palety.
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Najważniejsze zalety

Mniejsza grubość osłony
System Smartpad jest bardziej stabilny, 
dzięki czemu można stosować tańsze 
osłony z cieńszej folii.

Znacznie większa stabilność
Potwierdzona większa stabilność palety 
przekłada się na mniejszą liczbę załamań 
palet i upadków butelek z linii.

Mniej uszkodzeń osłony 
Rogi przekładek Smartpad są zaokrąglone, 
co zapobiega rozrywaniu folii ochronnej.

Maksymalna gęstość pakowania
Możliwość ułożenia maksymalnej 
liczby butelek na każdej warstwie, 
także na rogach.

Innowacyjne, profilowane krawędzie
Falowane krawędzie przekładek Smartpad 
powodują, że butelki przesuwają się 
w kierunku środka przekładki pod wpływem 
wibracji podczas automatycznych 
przeładunków i transportu.

Efektywniejszy transport
Redukcja emisji CO2 w łańcuchu dostaw
oraz mniej wypadków i uszkodzeń ciała 
spowodowanych upadającymi butelkami.

Mycie i pooling

Nowoczesna myjnia jest w stanie przyjąć 
ponad milion przekładek Smartpad 
miesięcznie, a flota przewoźników Loadhog 
wspomaga pooling opakowań zwrotnych.



Pojemnik Australijski Australijski na wino USA

Wymiary (mm) 1418 x 1088 1418 x 1088 1422 x 1118 x 3,5 mm

Identyfikator SP1410UV SP1410UV wine SP142211835

Kolor Czarny Czarny lub szary Jasnoniebieski

Materiał

Formowany wtryskowo kopolimer 
propylenu
Surowiec w 100% z recyklingu. 
Stabilizator UV 0,3%

Formowany wtryskowo kopolimer 
propylenu
Surowiec w 100% z recyklingu 
z dodatkiem usztywniacza. 
Stabilizator UV 0,3%

Formowany wtryskowo kopolimer 
polipropylenu, surowiec w 100% 
z recyklingu, stabilizator UV 0,3% 

Długość (mm) 1418 +5 / -0 1418 +5 / -0 1422 +2 / -2

Szerokość (mm) 1088 +5 / -0 1088 +5 / -0 1118 +2 / -2

Grubość (mm) 3 (7,5 mm gniazdowana krawędź 
profilowana)

5 mm - 3,5 mm (9 mm 
gniazdowana krawędź profilowana)

3,5 mm - 5,0 mm (8,8 mm 
gniazdowana krawędź profilowana) 

Waga (kg) 4,1 6,1 +/- 0,2 6,2 +/- 0,2

Temperatura pracy °C 0°C-60°C 0°C-60°C 0°C-60°C

Przewodność 1013 om/cm 1013 om/cm 1013 om/cm 
Odporność na 
promieniowanie UV 70 tys. langleyów 70 tys. langleyów 70 tys. langleyów

Odporność chemiczna Kwasy, zasady, alkohole, smar, 
oleje i ketony.

Kwasy, zasady, alkohole, smar, 
oleje i ketony.

Kwasy, zasady, alkohole, smar, 
oleje i ketony.

Normy

Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 10/2011 w sprawie materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością

Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 10/2011 w sprawie materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością

Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 10/2011 w sprawie materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością

Zgodność

1935/2004/EEC: w sprawie 
materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością
93/9/EEC: w sprawie materiałów 
i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością
95/3/EEC: w sprawie materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością

1935/2004/EEC: w sprawie 
materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością
93/9/EEC: w sprawie materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością
95/3/EEC: w sprawie materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością

1935/2004/EEC: w sprawie 
materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością
93/9/EEC: w sprawie materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością
95/3/EEC: w sprawie materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością

Parametry techniczne Norma Norma Norma

Ilość na palecie 185 210 190

Ilość na ładunek 4440 3360

Waga palety (kg) 788 1270 1200

Wysokość palety (mm) 438 1050 1150

Typ palety 1420 x 1090, dwustronna 1420 x 1090, dwustronna 1422 x 1118 x 200, czterostronna

Opakowanie

Gruba folia termokurczliwa 
z wtapianym arkuszem bazowym, 
opcjonalny arkusz bazowy 
przymocowany do palety. 
Dodatkowa ochrona rogów 
podczas dostaw kontenerowych.

Gruba folia termokurczliwa 
z wtapianym arkuszem bazowym, 
opcjonalny arkusz bazowy 
przymocowany do palety. 
Dodatkowa ochrona rogów 
podczas dostaw kontenerowych.

Gruba folia termokurczliwa 
z wtapianym arkuszem bazowym, 
opcjonalny arkusz bazowy 
przymocowany do palety.

Smartpad - reszta świata

System Loadhog Smartpad to gama wyjątkowych, formowanych 
wtryskowo przekładek o profilowanych krawędziach umożliwiających 
stabilny transport butelek szklanych.

Przekładka

Smartpad - reszta świata www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Smartpad - reszta świata

Reszta świata - dane techniczne
Wszystkie wymiary są formalne i mogą odbiegać od normy w zakresie tolerancji fabrycznej. 
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Najważniejsze zalety

Mniejsza grubość osłony
System Smartpad jest bardziej stabilny, 
dzięki czemu można stosować tańsze 
osłony z cieńszej folii.

Znacznie większa stabilność
Znacznie większa stabilność palety
redukująca liczbę załamań palet
i liczbę upadków butelek z linii.

Mniej uszkodzeń osłony 
Rogi przekładek Smartpad są 
zaokrąglone, co zapobiega rozrywaniu 
folii ochronnej.

Maksymalna gęstość pakowania
Możliwość ułożenia maksymalnej 
liczby butelek na każdej warstwie, 
także na rogach.

Innowacyjne, profilowane krawędzie
Falowane krawędzie przekładek Smartpad 
powodują, że butelki przesuwają się 
w kierunku środka przekładki pod wpływem 
wibracji podczas automatycznych 
przeładunków i transportu.

Efektywniejszy transport
Redukcja emisji CO2 w łańcuchu dostaw 
oraz mniej wypadków i uszkodzeń ciała 
spowodowanych upadającymi butelkami.

Mycie i pooling

Nowoczesna myjnia jest w stanie przyjąć 
ponad milion przekładek Smartpad 
miesięcznie, a flota przewoźników Loadhog 
wspomaga pooling opakowań zwrotnych.
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