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Specificatieblad
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties. 

Pally 86 - 250 / 500

De Pally is net zo groot als een halve europallet en kan met één druk 
op het voetpedaal direct worden omgezet in een verrijdbare Dolly. 
Het is een efficiënte oplossing voor het verplaatsen van producten 
zonder dat andere handmatige hanteringsapparatuur nodig is en is 
ideaal voor aanvullen van groente en fruit in de detailhandel.

Afmetingen (mm)

Lengte 800
Breedte 600
Hoogte 196
Opstapelhoogte +196
Ruimte vanaf de grond (250 kg) 36
Ruimte vanaf de grond (500 kg) 28

Pallethoeveelheden

Pallettype EURO
Hoeveelheid per pallet 20
Hoogte 1,75 m 

Meer verpakkingsinformatie vindt u in het 'officiële 
standaardverpakkingsdocument'. Advies moet 
worden ingewonnen bij eventuele afwijkingen hierop, 
wanneer de opdracht wordt geplaatst.

Materiaal

Dek Pally  Slagvaste polypropyleen
Dragers  Glasgevuld polypropyleen
Afdekplaat  Glasgevuld polypropyleen
Temp.weerstand -200°C tot +40°C

Gewicht en prestatie (kg)

Laadvermogen Versie 250 of 500
Gewicht (250 laadvermogen pally) 12
Gewicht (500 laadvermogen pally) 15
Materiaal wielen Solide nylon
Diameter wielen (vast) ø100 mm
Diameter wielen (draai) ø80 mm
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Wij bieden speciale productconfiguraties aan 
om ervoor te zorgen dat wij u de best mogelijk 
oplossing kunnen aanbieden.

Productconfiguratie

Digitale bedrukking

Bedrukkingspositie 250:  Links aan de lange kant
Max. afmeting 250:  45 mm (H) x 290 mm (B)
Bedrukkingspositie 500:  Links aan de korte kant
Max. afmeting 500:  45 mm (H) x 70 mm (B

Accessoires en opties

Belangrijkste voordelen

Pallyhandvat
Voor ergonomische verplaatsing van 
pally-eenheden Gewicht (kg): 1,52
Afmetingen (cm): 100 x 32 x 15

Trekhaak
Voor de verplaatsing van meerdere Pally's 
Gewicht (kg): 1,12 
Afmetingen (cm): 31 x 31,5 x 10,5

Verplaats meerdere ladingen
De accessoire Pally trekhaak stelt de 
gebruiker in staat om meerdere Pally's 
aan elkaar te koppelen om een vrachttrein 
te creëren, wat de hoeveelheid goederen 
vergroot dat in een keer kan worden 
verplaatst.

Stabiel, maar wendbaar
De vergrendelbare palletvoeten zijn 
eenvoudig te gebruiken en stabieler dan 
onderstelremmen, waardoor de gebruiker 
eenvoudig 500 kg goederen kan 
verplaatsen en vervolgens opslaan.

Gebruikt als een verkoopeenheid 
De Pally kan worden gebruikt als 
verkoopeenheid voor producten in de 
aanbieding of die snel verkocht worden 
in detailhandel.

Vergroot voertuigbelading met 42%
Wanneer samen met Loadhog Pallet Lid 
gebruikt, biedt dit systeem een betere 
voetafdruk dan een rolcontainer.

Werken met automatisch gestuurde 
voertuigen
De Pally kan worden gebruikt samen 
met automatisch gestuurde voertuigen 
om uw onderneming toekomstbestendig 
te maken.

Geen pompwagens of vorkheftrucks 
vereist
De Pally maakt de noodzaak voor 
pompwagens en vorkheftrucks overbodig 
om de goederen van A naar B te brengen, 
ongeacht of het in het magazijn, fabriek 
of winkel is.

Standaard 
voorraad-
kleuren

RAL: 7040
Telegrijs - 1

RAL: 6018
Geelgroen

Pantone: 109 U
Geel

RAL: 3020
Verkeersrood

RAL: 5015
Hemelsblauw

RAL: 9004 
Signaalzwart 

RAL: 7016
Leisteengrijs

Pantone 021 C
Helderoranje

Favoriete kleuren 
(minimumhoeveelheden van toepassing)

Pantone: 654 C 
Blauw
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