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Stapelbar krage för pallar 1200x800mm
Passar alla Utz plastpallar och standard träpallar.

utzgroup.com

Swiss Made
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Smidigt staplingsbar krage med hög lastkapacitet.
•

Anpassad för de flesta trä och plastpallarna i
Euro format 1200 x 800 mm

•
•

Ett hygieniskt alternativ till träkrage. Enkel att fälla ihop
Minska risken för klämda fingrar, inga flisor eller stickor

•
•

Klarar stora laster trots sin lätta vikt på bara 5.8kg

•

Packa 3 st ihopfällda kragar liggande eller
4 kragar stående inom en krage på pallen.

•

Optimal transportsäkring på pallen tack vare
designen i hörnen mot pallen.

•

Staplingssäker

•

Speciellt designade fästen för buntband som ytterligare
säkrar stapeln med pallkragar.

•
•

Förberedd för märkning etiketter och skyltar
Förberedd för förstärkningar i väggarna vid extra tung last

Oslagbar när det gäller att stuva - kompakt
och fällbar, bara att stuva i standardpall

Lika bra både för
trä och plastpallar

Stuv säkrad med buntband

Flexibel krage som passar alla Utz plastpallar, träpallar och
övriga plastpallar i Euroformat, 1200x800mm
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utz
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UPAL-U

UPAL-H

UPAL-S

UPAL-I
Träpall
Kompakta tomtransporter ge en bättre ekonomi
Lastas ihopfällda med resta kragar som säkrar.
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Pallkrage stapelbar
Dimension utvändigt:
Dimension invändigt:
Vikt:
Maxlast staplad:

Order no.

1 krage:
4 kragar:

A rticle
Pallkrage utan förstärkningar
Pallkrage, stålförstärkta långsidor
Pallkrage utan förstärkningar
Pallkrage, stålförstärkta långsidor
Etiketthållare med fästplatta

Material
Återvunnen PP
Återvunnen PP
PP
PP

Fästplatta för etikett. Ex. präglad eller klisteretikett.

Färg
Svart
Svart
Ljusgrå
Ljusgrå

x

= Standard lagervara

Tillbehör:
Pallkrage med stålförstärkning

Tillbehör
Etiketthållare med fästplatta

Tillbehör:
Fästplatta för etiketter

Lock som passar pallkrage
Artikel nummer:
Dimension utvändigt:
Vikt:
Standard färg:

blå
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Georg Utz producerar miljövänligt i Bremgarten med el
från lokal vattenkraft.

Utz fabrik eller företag
Återförsäljare

Exklusiv återförsäljare för Georg Utz i Sverige
TTcommerce AB
Box 74
147 07 Grödinge

utzgroup.com
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