
A pallet is red, red is a pallet

400 mm x 600 mm

PALET DE PREZENTARE   
RQP46

Fișier cu informații despre produs   

Fotografie necontractuală
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   RQP46 : 400 mm x 600 mm

Caracteristici

Ușor de curățat/spălat - conceput pentru a preveni acumularea de murdărie și umezeală 

Cea mai mică greutate, păstrând totodată aceeași performanță mecanică în comparație cu gama de paleți 

echivalentă de pe piață

Suprafață rugoasă anti-alunecare

Formă în T rotunjită pentru a preveni sfâșierea cutiilor de carton

Model specific al colțurilor, pentru o mai bună aderență a foliei de plastic

Culoare roșie LPR și logo LPR perforat, pentru o identificare clară

Trasabilitatea unității disponibilă cu ajutorul etichetei cu codul GRAI (DataMatrix GS1-128 & GS1)

Compatibil cu echipamentul de manipulare automatizată standard & toate echipamentele de manipulare 

standard (acces prin 4 părți)

Reciclabil 100%

Testat și evaluat conform testelor mecanice bazate pe ISO 8611-1: 2011, 8611-2: 2011, 8611-3:201 și pe un 

document al renumitului institut de cercetare german Fraunhofer

Regulamentul REACH și amendamentele acestuia

Directiva Comisiei UE 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (în special, 

cu totalul nivelurilor concentrației de plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent, articolul 11)

EN 13695-1:2000 – Metale grele sub nivelul maxim permis pentru componente

Absența nanomaterialelor. Nanomaterialele sunt descrise astfel: Prin noi tehnologii se fabrică substanțe cu 

o dimensiune a particulelor care duce la proprietăți fizice și chimice diferite în mod semnificativ de cele ale 

substanțelor cu particule de dimensiuni superioare, de exemplu, nanoparticule.

Conform cu toată legislația europeană relevantă pentru sectorul FMCG și cu:

Specificitățile paletului

Performanța mecanică a paletului

Calitatea paletului & Mediu, Sănătate și Siguranță  
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   RQP46 : 400 mm x 600 mm

Specificații

Ai dori sa aflai mai multe despre produsele noastre ? Va rugam sa vizitai website-ul nostru lpr.eu sau sa 
ne contactai direct prin info.ro@lpr.eu

L A

Î
h

RQP46 - Dimensiuni nominale și toleranța paleților (mm)

L A Î h

Nominale 598,0 398,5 140,0 37,0

Toleranță ±2,0 ±1,5 ±1,0 ±0,2

Greutate medie : 1,84 kg

Sarcină nominală : 250 kg

 Plaja de temperatură : - 20°C la 40°C

Material : 70% polipropilenă virgină + 30% polipropilenă reciclată

 Geometrie : Turnat dintr-o bucată, stivuibil, cu 4 picioare, acces pe 4 părți


