
3736

W
ózki

Kontener Pally 86 - 250 www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Kontener Pally 86 - 250

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

Kontener Pally 86 - 250

Kontener Pally to składany pojemnik dołączony do palety na kółkach 
umożliwiający wydajny transport przedmiotów luzem lub o dużych 
gabarytach bez konieczności stosowania innego ręcznego sprzętu do 
przemieszczania. Jest często stosowany jako całościowe rozwiązanie 
transportowe.

Wymiary (mm)

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. 800 x 600 x 910 
Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. 800 x 600 x 470
Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 740 x 540 x 705  
Wysokość stosu pojemników otwartych + 870 
Wysokość stosu pojemników złożonych + 430 
Prześwit  36

Ilość na palecie

Typ palety EURO
Ilość na palecie 8
Wysokość 2,03 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 705 mm
Pojemność  280 litrów

Materiał

Wózek i pojemnik 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 250
Waga 29,7
Materiał kół Lity nylon
Średnica koła (stałego)                         ø100 mm
Średnica koła (skrętnego)                     ø100 mm
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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

Kompletne rozwiązanie transportowe
Kontener Pally jest wykorzystywany 
w handlu detalicznym zarówno 
w magazynach jak i w sklepach ze 
względu na profesjonalną konstrukcję 
i efektywność pozwalającą wyeliminować 
przeładunek towarów.

Stabilny i zwrotny
Stopy palety z blokadą są łatwe 
w obsłudze i stabilniejsze od kół 
z hamulcem, dzięki czemu pozwalają na 
przechowywanie do 250 kg towaru i łatwe 
manewrowanie nim.

Łatwy dostęp
Podwójne drzwiczki ułatwiają dostęp do 
produktów w celu uzupełnienia stanu 
na półkach.

Integracja z pokrywą do palet 
i pojemnikiem składanym
Najbardziej uniwersalny system 
opakowań zwrotnych na rynku.

Transport dużych i luźnych towarów
Kontener Pally to idealny pojemnik 
do przemieszczania i składowania 
zajmujących dużo miejsca luźnych 
towarów, dlatego można go znaleźć 
w wielu fabrykach, gdzie służy do 
transportu części miedzy liniami 
produkcyjnymi.

Oszczędność 50% miejsca przy 
składowaniu pustych jednostek
Pojemnik Pally można złożyć i składować 
w stosie, aby zwiększyć wypełnienie 
pojazdu dzięki współczynnikowi 
układania w stos 2:1.

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

Konfiguracja produktu

Druk cyfrowy

Miejsce nadruku:  Lewa strona na długim boku
Maks. rozmiar:  45 mm (wys.) x 290 mm (szer.)

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)
Dodatkowe kolory dostępne tylko dla nadwozia wózka, nie dla samego pojemnika

Pantone: 654 C 
Niebieski


