
Ergonomiczność
Sześć uchwytów i lekka rama umożliwiają 
łatwe podnoszenie i przenoszenie 
pokrywy.

Oszczędność czasu / pracy 
20 sekund, aby zabezpieczyć pokrywę z 
4 pasami, w porównaniu do 2-3 minut w 
przypadku użycia maszyny do owijania. 
Pokrywę zaprojektowano, aby umożliwić 
podwójne układanie palet w stosy z 
wykorzystaniem przestrzeni pionowej.

Ekologia
Brak folii, brak innych materiałów 
opakowaniowych i szybszy załadunek - 
pokrywa palety Loadhog to czystsze 
i prostsze rozwiązanie pod każdym 
względem.

Warianty ładunku
Pokrywa może być używana do 
zabezpieczania różnych typów ładunku 
i jest zgodna z VDA, włącznie z pasami 
bandującymi, o ile jest to konieczne.

Ikona
Centralnie ulokwany wzór wizualny do 
automatycznego rozpoznawania przez 
kamery, umieszczony w celu określenia 
orientacji. Pozwala na samodzielne 
podnoszenie pokrywy przez zasysanie.

Przystosowanie do automatyzacji
Pokrywę można zabezpieczyć niezależnie 
za pomocą wbudowanego przelotu.
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Najbezpieczniejsze, najbardziej wszechstronne i najbardziej opłacalne 
narzędzie do zabezpieczania ładunku na palecie bez bandowania 
i użycia folii.

Najważniejsze zalety

RFID i etykietowanie
Elementy identyfikacyjne, takie jak kod 
kreskowy i etykiety RFID, mogą służyć do 
śledzenia towarów.

P
o

kr
yw

a 
d

o
 e

ur
o

p
al

et
y

Kolory 
standardowe

RAL: 9004 
Czarny 
sygnałowy 

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U
Żółty

RAL: 3020
Czerwony

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 7040
Szary - 1

RAL: 7016
Szary 
łupkowy

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Kolory niestandardowe 
(obowiązują minimalne 
ilości zamówień)

Pantone: 654 C 
Niebieski

Pokrywa do europalety www.loadhog.com +44 (0) 114 2800 800 +44 (0) 114 2800 800 www.loadhog.com Pokrywa do europalety

Akcesoria i opcje

Zabezpieczenie dostępu
Mocne ściśnięcie pasami 
i zaplombowanie zapewnia maksymalne 
bezpieczeństwo.

Pasy niestandardowe
Dodaj identyfikację wizualną swojej 
firmy na pasach do pokrywy i wybierz 
odpowiadający Ci tekst.

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

Pokrywa do europalety

Materiał Wytrzymały na uderzenia polipropylen

Wytrzymałość temperaturowa Od -20°C do +40°C

Wymiary dotyczące długości palety (mm) 1200 x 800

Wymiary zewnętrzne (mm) 1210 x 810 x 100

Waga (pokrywa na dwa pasy) 8

Waga (pokrywa na cztery pasy) 10

Standardowa długość pasa (mm) 2000

Maks. obciążenie w stosie (kg) 2000

Typ palet, na których są one sprzedawane Euro

Liczba palet 25

Wysokość palety (metry) 2,2

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

Konfiguracja produktu

Hak do wózka Hak do palet 
metalowych

Hak do palet 
plastikowych

Postal Pallet 
Hook

Hak mostkowy 
do palet 

drewnianych

Hak do 
kontenerów 

półpaletowych

Druk cyfrowy

Miejsce nadruku w wersji:          Długa krawędź po prawej stronie
Maks. rozmiar wersji:                  45 mm (wys.) x 100 mm (szer.)

Haki do pokryw

Hak do palet 
pocztowych

Hak 
niestandardowy

(obowiązują 
minimalne ilości 

zamówień)

?


