TTcommerce AB

Pallboxar med svep
Pallboxar Fäll upp, fyll, fäll ihop och återanvänd!
Genomtänkta lösningar behöver inte alltid vara
avancerade. Våra pallboxar har pall och botten med
låsningar. De bästa lösningarna är ofta de enklaste. Vi vill
ha en enkel men säker hantering skyddar och förenklar,
det klarar vi med våra pallboxar.
Pall och botten ska klara slag och last, därför har vi valt ett
segt material som är optimalt att forma klara temperaturskiftningar och normal hantering under många år.
Plastsvepen svetsas eller lämnas med öppen sida.
Helt enligt kundens önskemål.
För Land - Sjö - Flyg transporter

Du behöver inte söka långt efter
rätt produkt
Det kanske inte räcker med endast en
standarddimension eftersom Ert Behov ser annorlunda ut. Hos oss
har du möjlighet att välja brett.
Allting är genomtänkt och byggt som ett modulsystem. Alla boxar går att stapla på varandra.
Vi har verktyg och tillverkar pallboxar från halvpall till hela 1,9m.
Med eller utan förstärkningar

Vi är noga med miljön också
Alla våra boxar är återvinningsbara och
tillverkade av miljövänlig plast.
Mycket av det vi tillverkar är återvunnen plast. Det finns omståndigheter där
återvunnet inte är tillåtet t.ex har vissa branscher förbud
mot återvunnen plast.
Vi är också noga med bestämmelser, så då följer vi dem
regler som finns. Rätt produkt till rätt plats utan avkall på
kvalité.

Standardpallboxar med svep
Twin Sheet formning borgrar för hög kvalité och bättre noggrannhet.
Dessutom har vi valt PP 10mm 3000g med. Färgen är som standard svart pall och lock med grå
hylsa.
Halvpallbox 800 x 600 x 714
Beteckning 		
0860PB
Dimension 		
800 x 600 x 714
Dimension inv. (mm)750 x 550 552
Dim. Nerfälld 800 x 600 x 213
Antal klossar
6
Vikt 		
Ca 12kg
Max last vid rumstemperatur 23grader C
Dynamiskt
250kg
Staplad 		
1050kg
Antal per stuv 12st
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Köper du halvpallboxar så kan du
använda dem
tillsammans med
hela serien av
pallboxar.

Standard 1200 x 800 x 750mm
Beteckning
1208-75PBL
Dimension
1200 x 800 x 750
Dimension inv. (mm)1140 x 740 x 550
Dim. Nerfälld 1200 x 800 x 240
Vikt 		
Ca 21kg
Max last vid rumstemperatur 23grader C
Dynamiskt
500kg
Staplad 		
1050		
Antal per stuv 11st
Klossar 9 st
Låsningar hylsa Ja
Lastlucka 1 600 x 350
Etiketthållare Ja 2st A5

Standard 1200 x 800 x 1000mm
Beteckning 		
1208-10PBL
Dimension 		
1200 x 800 x 1000
Dimension inv. (mm)1140 x 740 x 800
Dim. Nerfälld 1200 x 800 x 240
Vikt 		
Ca 23kg
Max last vid rumstemperatur 23grader C
Dynamiskt
500kg
Staplad 		
1050		
Antal per stuv 12st

4st lås som standard

Ett smidigt och enkelt system

1900 mm standard
Beteckning 1908-91
Dimension
1900 x 800 x 918
Vikt 		
Ca 44kg
Max last vid rumstemperatur 23grader C
Dynamiskt
300kg

Välj tillbehör
Inredning
Extra förstärkningar
Etiketthållare
Märkning
Montering av externa detaljer.
Nya produkter, format eller formsprutat

Kundanpassat

V

i gör hela tiden vårt yttersta för
att tillmötesgå Era önskemål.

Speciellt inom:
Formsprutning
Vacuumformning
Twin Sheet formning
Dessutom kan vi erbjuda mekaniska
arbeten såsom monteringar,
inredningar, tillverkning etc.

Vi har ett av marknadens bredaste sortiment inom plast och stålemballage.
Kundanpassade lösningar när det passar
Besök oss på
www.ttcommerce.com
Epost info@ttcommerce.com
Telefon 08-534 309 09

Dessutom är vi generalagent
för Georg Utz i Sverige

Twin sheet vakuumformning
2st plastskivor i två verktyg som formas
och svetsas ihop i samma process. Resultatet blir en styvare detalj med högre
noggrannhet och mer lastförmåga.
Detaljen blir dubbelväggig med ett
ihåligt inre. Starkare jämfört med t.ex
en singelskiva som är formad.
Självklart är singelskivan billigare men
underlägsen i prestanda och livslängd.
Styvheten och kvalitén är viktig speciellt
när det gäller pallar eftersom man alltid
lyfter pallen på en begränsad yta ca
1(10-20% av totala ytan), vilket ger en deformation då vi inte har stöd under hela pallen.
Detta leder till utmattning, i värsta fall leder ojämn last till direkta haverier.

Bredare materialval med bra ekonomi.

I pallboxen använder vi HDPE som är en seg och kraftig plast. Det är svårt att forma eftersom det krävs mycket
kontrollerad avsvalning eller nerkylning.
Twin Sheet formning med sammanfogning minskar risken för deformation och ger en högre noggrannhet.
Dessutom klarar de temperaturer bättre än t.ex ABS coh PS.
HDPE är också motståndskraftigt mot t.ex lösningsmedel, skärvätskor och oljor.
HDPE är ett starkt och segt material som väl motsvarar våra förväntningar på emballage.

Andra produkter som kan vara tillverkade med denna metod:
Plastpallar
Väskor
Dräneringsanläggningar
Surfbrädor
Verntilationsanläggningar
Båtar
Inredning till fordon
Tankar
Inredning till kontor bostäder etc.

Not. TTcommerce AB använder ABS och PS i emballage där det är l’ämpligt
Vår bedömning är att det inte är det i detta fall.
TTcommerce AB
info@ttcommerce.com
Tel 08-534 309 09
www.ttcommerce.com

