
A pallet is red, red is a pallet

400 mm x 600 mm

DISPLEJOVÁ PALETA  
RQP46

Informace o produktech   

Nesmluvní obrázky



page 2

   RQP46 : 400 mm x 600 mm

Vlastnosti

Snadné čištění / mytí – navržena tak, aby se zabránilo hromadění nečistot a vlhkosti 

Nejnižší hmotnost při zachování stejného mechanického výkonu ve srovnání s ekvivalentním sortimentem na 

trhu s paletami

Hrubý protiskluzový povrch

Zaoblený tvar do T, který zabraňuje trhání kartonů

Specifický design rohů pro lepší přilnavost plastových fólií

Červená LPR barva a perforované logo LPR pro jasnou identifikaci

Vysledovatelnost jednotky je dostupná díky kódovému označení GRAI (GS1-128 a GS1 DataMatrix)

Kompatibilní se standardním automatizovaným manipulačním zařízením a veškerým standardním manipulačním 

zařízením (4směrný vstup)

100 % recyklovatelná

Testováno a hodnoceno podle mechanických zkoušek na základě ISO 8611-1: 2011, 8611-2: 2011, 8611-3:201 a 

dokumentu renomovaného německého výzkumného ústavu Fraunhofer

Nařízením REACH a jeho změnami

Směrnicí Komise EU 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (zejména vzhledem k 

součtu hladin koncentrace olova, kadmia, rtuti a šestimocného chrómu, článek 11)

EN 13695-1:2000 – Těžké kovy pod maximální přípustnou hladinou pro komponenty

Absence nano materiálů. Nano materiály jsou popsány jako: Novými technologiemi vytvořené látky o velikosti 

částic vykazující chemické a fyzikální vlastnosti, které se významně liší od látek ve větším měřítku.

V souladu se všemi příslušnými evropskými právními předpisy pro sektor FMCG a:

Specifika palety 

Mechanický výkon palety

Kvalita palety a životní prostředí, zdraví a bezpečnost   
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   RQP46 : 400 mm x 600 mm

Specifikace

Chteli byste se dozvedet více o našich produktech a našich logistických službách? Navštivte naše webové
stránky lpr.eu nebo nás kontaktujte prímo na adrese info.cz@lpr.eu

D Š

V
h

RQP46 - Rozměry a tolerance palet (mm)

D Š V h

Rozměry 598,0 398,5 140,0 37,0

Tolerance ±2,0 ±1,5 ±1,0 ±0,2

Průměrná hmotnost : 1,84 kg

Nominální zátěž : 250 kg

Teplotní rozsah : - 20°C až 40°C

Materiál : 70 % čistý polypropylen + 30 % recyklovaný polypropylen

 Geometrie : Jednodílná lisovaná, zasaditelná, stohovatelná, 4 nohy, přístup ze 4 stran


