Palety wychwytujące
pod beczki
Do zastosowania pod beczki z substancjami niebezpiecznymi, jak np. oleje, pestycydy, itp.

Wyprofilowane
dno
palety ułatwia jej
transport.

Specjalne
zaczepy

- umożliwiają
łączenie podłóg
roboczych.

Wyjmowane
wkłady gwarantują łatwe
opróżnianie
i czyszczenie
palet.

PRODUKT
POLSKI
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYROBY
DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

r

Oszczędność - koszt zapobiegania wyciekom jest
niewielki w porównaniu z kosztami usuwania skażenia terenu oraz ewentualnych kar za zanieczyszczenie środowiska.

r

Ekonomiczność - zapobiega utracie przechowywanych substancji.

r

Trwałość - palety wykonane są z polietylenu,
nigdy nie korodują, nie ulegają procesom gnicia.
Są wysoce odporne na promieniowanie słoneczne,
zmienne warunki atmosferyczne oraz uderzenia
mechaniczne. Dzięki tym zaletom mogą być
bezproblemowo eksploatowane przez wiele lat.

r

Odporność chemiczna - wysokiej jakości surowiec używany do produkcji palet i podłóg roboczych, zapewnia odporność na większość substancji chemicznych*.

r

Ochrona środowiska - palety wykonane są z surowca ekologicznego - istnieje możliwość recyclingu. Gwarancja 100% - owej szczelności palet.

r

Łatwość eksploatacji - wkład palety nie jest przytwierdzony na stałe do podstawy, co umożliwia
bezproblemowe czyszczenie i opróżnianie wewnętrznej części zestawu. Niewielka waga palet
ułatwia ich przemieszczanie oraz składowanie.

r

Gwarancja** - palety wychwytujące są objęte pięcioletnią gwarancją.
Wyprofilowane dno palety daje możliwość jej transportu
m.in. za pomocą wózka
widłowego.

Specjalne zaczepy umożliwiają łączenie
podłóg roboczych.

Wyjmowane wkłady gwarantują łatwe opróżnianie
i czyszczenie palety.
Odporność chemiczna - szczegółowa lista substancji chemicznych, które
mogą być składowane na paletach, jest udostępniana na życzenie klienta.
** Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny
z instrukcją producenta.
*** Maksymalna nośność jednej sekcji palety wynosi 290 kg.

Palety pod beczki

Palety pod beczki są przeznaczone do składowania pojemników z substancjami chemicznymi w zakładach produkcyjnych, magazynach, gospodarstwach rolnych, zajezdniach, portach, warsztatach, itp.
Palety wychwytujące pod beczki zapobiegają rozlewaniu substancji chemicznych
podczas opróżniania lub napełniania beczek.

Paleta pod
jedną beczkę

Paleta pod
dwie beczki

Paleta pod
cztery beczki

Pokrywy na beczki
dodatkowe zabezpieczenie
zarówno samych beczek,
jak i przechowywanych w nich
substancji.

Rampa
możliwość łatwego
przemieszczenia
beczki na paletę.

Podłogi robocze to rodzaj palet przystosowanych do łączenia w większe obszary robocze, za pomocą specjalnych zaczepów.

PA L E TA W Y C H W Y T U J Ą C A 1050 L I T R Ó W

NOWOŚĆ!

Dzięki specjalnie wyprofilowanym kieszeniom paleta jest
łatwa w transporcie.
Duża pojemność oraz solidna konstrukcja palety w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko wycieku i przedostania
się gromadzonych chemikaliów do gruntu lub wód powierzchniowych.
Dzięki jednolitej konstrukcji produktu nie ma możliwości
rozszczelnienia ścianek palety.
Maksymalne obciążenie wynosi 2 tony.

Kod produktu

Opis produktu

Pojemność
[l]

Długość
[m]

Szerokość
[m]

Wysokość
[m]

SDP00055OR/1D

Paleta pod 1 beczkę

55

0,77

0,77

0,17

SDP00240OR/2D

Paleta pod 2 beczki

240

1,40

0,76

0,42

SDP00240OR/4D

Paleta pod 4 beczki

240

1,40

1,40

0,27

SDW00112OR/2D

Podłoga robocza pod 2 beczki

112

1,41

0,76

0,14

SDW00215OR/4D

Podłoga robocza pod 4 beczki

215

1,41

1,41

0,14

SDC00001OR

Pokrywa na beczkę
- średnica wewnętrzna 0,57

-

SDR00001BK

Rampa

-

0,70

0,85

0,17

SDB00001OR

Zaczepy

SDP01050OR

Paleta wychwytująca

1050

1,89

1,33

0,67

średnica wewnętrzna 0,57

0,08

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.

Dystrybutor:
Kingspan Environmental Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Polska

*

Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach,
wynikające ze specyfiki druku.
Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania
aktualnej opcji wyposażenia produktu prosimy o kontakt z biurem Kingspan
Environmental lub najbliższym dystrybutorem.

Tel.: +48 61 814 44 00
Fax: +48 61 814 54 99
biuro@kingspan-env.pl
www.environmental.kingspan.com
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Powody, dla których warto stosować
palety pod beczki marki Titan:

