
 

 

Specifikace produktu  

Displej paleta 140 x 400 x 600 
Kartonové prvky 

 

          

        GRAI kód – GS1-128 a GS1 DataMatrix 
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Celkové rozměry 

 

 

 

 

Zacházení 
 

 

 
 

Zasazení 

Rozměry Nominální 
(mm) 

Tolerance (mm) 

A 94,1 ± 1,5

B 103,0 ± 1,0

C 240,8 ± 1,0

D 259,2 ± 1,5

E 203,5 ± 1,0

F 222,0 ± 1,5

Rovinnost povrchu - ± 3,0
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Hmotnost:                      1,84 Kg 
Nominální zátěž (R):    250 Kg 
Teplotní rozsah:     -20 °C až 40 °C 
Materiál:  70 % čistý + 30 % recyklovaný polypropylen 
Geometrie:  Jednodílná lisovaná, zasaditelná, stohovatelná 
 4 nohy, 4směrný vstup

Při (23±2)°C

Při (23±2)°C
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Systémy rychlého uzamčení kartonu 
 

Paleta LPR RQP46 má 2 druhy systému rychlého 
uzamčení pro zajištění kartonové zobrazovací 
plochy:  
Sloty (boční a středové) a boční rybinové čepy 
Tyto systémy zabraňují použig jakékoli jiné formy 
upevnění, jako jsou svorky nebo lepidlo... což je 

navíc přísně zakázáno 
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• První paleta > Výška = 140 mm 

• Každá další zasazená paleta > Výška = +55 mm 

• Obecně dodávané 4 stohy 40 RQP46 zasazené 
na paletě s lave PR080 a př ipevněné 
průhledným plastovým obalem 
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Rybinové čepy - Princip 
 

Paleta LPR RQP46 má 4 rybinové čepy umístěné ve středu každé strany palety. 
Existuje několik možnosg, jak je použít. 
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Rychlé uzamčení pomocí drážky > 

Kartonová zobrazovací plocha je umístěna 
nahoře a karton udržují rybinové zářezy. 
Prázdnou zobrazovací plochu lze snadno 
odstranit shora

< Rychlé uzamčení pomocí klapky 

Klapka na kartonové zobrazovací ploše 
umožňuje plochu upevnit na paletu. 
Rybinové čepy uzamykají klapku.
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Rybinové čepy – Klíčové rozměry 
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Sloty - Princip 
 

 

Paleta LPR RQP46 má na horní ploše 16 slotů pro 
upevnění kartonových zobrazovacích ploch. 
Pro použig těchto slotů musí být kartonová zobrazovací 
plocha navržena s oky ve vnitřních klapkách. 

Boční sloty – Klíčové rozměry 
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Středové sloty – Klíčové rozměry 
 

 

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat: www.lpr.eu 

Vyloučení odpovědnosti 
Informace obsažené v tomto dokumentu jsou popisem palety LPR RQP46. Společnost LPR si vyhrazuje právo 
aktualizovat nebo změnit kterékoli z výše uvedených informací bez předchozího upozornění. 
Tento dokument a zobrazené obrázky nejsou smluvní a společnost LPR nenese odpovědnost za nesprávné 
interpretace nebo nesprávné použití obsahu v tomto dokumentu.  
Tento dokument a informace v něm uvedené zůstávají vlastnictvím společnosti LPR a bez předchozího souhlasu LPR 
nesmějí být kopírovány, reprodukovány nebo sdělovány třetím stranám. Palety jsou společností LPR dodávány podle 
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http://www.lpr.eu
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smluvních podmínek podepsaných zákazníky. Majetek v podobě palet LPR, ochranných známek, designů a log 
zůstává za všech okolností vlastnictvím společnosti LPR, a palety LPR zejména nelze bez předchozího písemného 
souhlasu společnosti LPR prodávat ani pronajímat, uchovávat ani používat. Rizika ve vztahu k paletám přecházejí v 
momentě dodání na zákazníky.          
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