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

Pally 86 - 250 / 500

Pally to plastikowa paleta o wymiarach połowy europalety, którą 
naciśnięciem stopą pedału można błyskawicznie przekształcić w wózek 
na kółkach. Umożliwia sprawne przemieszczanie produktów bez 
użycia dodatkowego sprzętu ręcznego i jest idealna do uzupełniania 
produktów spożywczych na półkach sklepowych.

Wymiary (mm)

Długość 800
Szerokość 600
Wysokość 196
Wysokość stosu +196
Prześwit (250 kg) 36
Prześwit (500 kg) 28

Ilość na palecie

Typ palety EURO
Ilość na palecie 20
Wysokość 1,75 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.

Materiał

Blat wózka  Wytrzymały na uderzenia polipropylen
Elementy nośne Polipropylen wypełniony szkłem
Pokrywa Polipropylen wypełniony szkłem
Wytrzymałość  
temperaturowa Od -20°C do +40°C

Waga i wytrzymałość (kg)

Obciążenie Warianty 250 lub 500
Masa (wersja 250) 12
Masa (wersja 500) 15
Materiał kół Lity nylon
Średnica koła (stałego)                         ø100 mm
Średnica koła (skrętnego)                     ø80 mm
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Oferujemy specjalne konfiguracje produktów, 
dzięki czemu klient otrzymuje najlepsze 
możliwe rozwiązania.

Konfiguracja produktu

Druk cyfrowy

Miejsce nadruku w modelu 250: Lewa strona na długim boku
Maks. rozmiar w modelu 250: 45 mm (wys.) x 290 mm (szer.)
Miejsce nadruku w modelu 500: Po lewej na krótkim boku
Maks. rozmiar w modelu 500: 45 mm (wys.) x 70 mm (szer.)

Akcesoria i opcje

Najważniejsze zalety

Uchwyt wózka
Do ergonomicznego przemieszczania 
wózków. Waga (kg): 1,52
Wymiary (cm): 100 x 32 x 15

Hak holowniczy
Do przemieszczania wielu wózków. 
Waga (kg): 1,12 
Wymiary (cm): 31 x 31,5 x 10,5

Przemieszczanie wielu ładunków
Hak holowniczy umożliwia połączenie 
kilku wózków Pally w pociąg 
i przemieszczanie większej ilości towaru 
jednocześnie.

Stabilny i zwrotny
Stopy palety z blokadą są łatwe 
w obsłudze i stabilniejsze od kół 
z hamulcem, dzięki czemu pozwalają na 
przechowywanie do 500 kg towaru i łatwe 
manewrowanie nim.

Zastosowanie w handlu 
Wózek Pally można wykorzystać do 
wystawiania promocyjnych lub szybko 
rotujących produktów w sklepach.

Zwiększ wypełnienie pojazdu nawet 
o 42%
W połączeniu z pokrywą do palet Loadhog 
ten system umożliwia lepsze wykorzystanie 
przestrzeni niż kontener rolkowy.

Współpraca z pojazdami 
autonomicznymi
Wózek Pally to przyszłościowe 
rozwiązanie, które współpracuje także 
z pojazdami autonomicznymi.

Nie potrzeba wózka podnośnego 
ani widłowego
Pally eliminuje potrzebę używania 
wózków paletowych i widłowych do 
przemieszczania towarów zarówno 
w magazynie, fabryce, sklepie.

Kolory 
standardowe

RAL: 7040
Szary - 1

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U
Żółty

RAL: 3020
Czerwony

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 9004 
Czarny 
sygnałowy 

RAL: 7016
Szary 
łupkowy

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Kolory niestandardowe 
(obowiązują minimalne 
ilości zamówień)

Pantone: 654 C 
Niebieski
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