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UPAL-I

Uniwersalna paleta z tworzywa sztucznego
1200 x 800 x 150 mm
1200 x 1000 x 150 mm
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UPAL-I

Zaprojektowana dla przenośników automatycznych
Nowa paleta UPAL-I została tak zaprojektowana, aby bez
problemów współpracować z systemami przenośników
automatycznych.
Konstrukcja palety zapewnia długi cykl życia. Redukuje to
koszty użytkowania: paleta podczas pracy nie ściera się,
a przenośniki nie wymagają częstego czyszczenia.
Paleta UPAL-I nadaje się w 100% do wtórnego przetworzenia.
Właściwości nowej palety UPAL-I:

•

Gładka powierzchnia palety może zostać wyposażona w rant
zabezpieczający ładunek

• Rant palety nie redukuje powierzchni ładunkowej
•

Ergonomiczne uchwyty

•

Możliwość zamontowania korków antypoślizgowych na górnej
lub/i dolnej powierzchni palety (opcja)

•

Wygodny wjazd z 4 stron dla wózka widłowego

• Miejsce do naklejenia kodu kreskowego, logo lub umieszczenia
reliefu
•

Kompatybilna z pojemnikami w standardzie Euro i ISO

• Konstrukcja spodu płóz palety zapewnia ciche poruszanie się
po przenośnikach rolkowych i taśmowych

•

Kompatybilna ze składanymi ramami paletowymi
(paleta bez rantu)

• Dostępna jest również w wersji ze wzmocnionym profilem
metalowym, dzięki czemu może być używana na regałach
paletowych

• Produkowana również z UIC® (Utz Industrial Compound)
oraz materiału ESD

Ergonomiczne uchwyty
Możliwość zamontowania
antypoślizgowych, gumowych
korków na powierzchni palety

Stalowy profil wzmacniający
na krótkim i długim boku

Możliwość zamontowania
antypoślizgowych, gumowych
korków na spodzie palety
Rant zabezpieczający poza
powierzchnią palety

1200 x 800 x 150 mm

Nr artykułu

Powierzchnia

Obciążenie dopuszczalne
(przy temp. pomieszczenia 23°)
statyczne dynamiczne

bez wzmocnienia

ze wzmocnieniem

6000 kg

1000 kg

500 kg

1250 kg

6000 kg

1000 kg

500 kg

1250 kg

3 płozy
Waga: 11.0 kg
(bez wzmocnienia)

33-1208I-0000-00
33-1208I-0100-00

gładka

33-1210I-02
33-1210I-03

gładka
z rantami
zabezpieczającymi

na regale

z rantami
zabezpieczającymi

1200 x 1000 x 150 mm

3 płozy ∗
Waga: 14.5 kg
(bez wzmocnienia)

∗ Na zamówienie wersja z 5 płozami

Akcesoria
Składane ramy

34-128-2000-00 R.1

58-1208-2

Pokrywy

40-1208

T21-0308

40-1210-O

T21-0666

Nr artykułu
34-1282000-00 R.1
34-1282001-00 R.1

Opis
składana rama,
bez wzmocnienia
składana rama,
ze wzmocnieniem

Wymiar
1200 x 800 mm

Nr artykułu
58-1208-2

Wymiar
1200 x 800 mm

58-1208-1

Opis
rama paletowa Euro,
usztywniana
rama paletowa Euro, składana

1200 x 800 mm

Nr artykułu
40-1208
T21-0308
40-1210-O
T21-0666

Opis
pokrywa
pokrywa
pokrywa
pokrywa

Wymiar
1200 x 800 mm
1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm
1200 x 1000 mm

1200 x 800 mm

Zalecamy przetestowanie produktów przed użyciem

utzgroup.com

