clever – creative – sustainable – smart

Den nya 1200x800x150mm industripallen i plast
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Konstruerad även för automatlagring och rullbanor
UPAL-I klarar av automatlagring och kräver inga
stödpallar eller andra hjälpmedel i dessa system
UPAL-I håller driftkostnaderna nere tack vare sin unika
konstruktion. vilket medför lång livslängd och ren kringutrustning.
UPAL-I är 100% återvinningsbar och en miljövänlig pall

Fler fördelar
Samma mått men lättare än träpall
Medarna är speciellt designade för mjuk och säker gång på
rullbana och rullband
Hög friktion med insatser av gummi
Klarar upp till 1250kg med förstärkningar
Förstärkningarna placeras både på kort och långsida vilket
ger en optimal pall för lagring i ställage

•

Slätt däck med eller utan stödkant

•

100% lastyta med utanpåliggande stödkanter

•

Ergonomiska integrerade handtag

•

Tillbehör som tryggar hantering. Insatser av
gummi mot truckgafflar och last

•

Gaffelöppningar i alla 4 sidor

•

Förberedd för märkning med etikett eller tryck.

•

Passar de flesta trav och stapelbara backarna i Euroformat

•

I sortimentet ingår pallkragar i plast som passar UPAL-I
utan stödkanter

•

UPAL-I kan tillverkas i ny- återvunnet eller ESD-material.

Olika möjligheter

Öka friktionen maximalt genom att montera
Anti-slip insatser av gummi.

Förstärkningar: Stålprofiler
anpassade för både lång och
kortsida

Anti-slip insatser ger optimal
friktion mot t.ex truckgafflar

1200x800mm lastyta med
stödkant utanför de angivna måtten.

Alla typer av backar och lådor kan lastas
till full längd och bredd 1200x800mm.
Stödkanten inkräktar inte på lastmåtten
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Teknisk information
Dim utvändigt:
Vikt:
Max belastning
Statiskt
Dynamiskt
Ställage

1200x800x150mm
11kg (utan förstärkning)

Tillbehör:

Insatser i gummi för maximal friktion
Förstärkningar i stål

Kompatibel med:

Alla backar i Euroformat ex. RAKO,
EUROTEC NESCO etc.

Art. nr

4000kg
1000kg
500kg (utan förstärkning)
1250kg (med förstärkning

Utförande
Slät
Stödkant

Tillbehör
Order no.

Benämning / staplingsbara pallkragar
Ej förstärkt pallkrage, 4st vikbara sidor
Förstärkt pallkrage, 4st vikbara sidor
Pallkrage, fasta sidor
Pallkrage 4st vikbara sidor

Be om separat produktblad med information för pallkragar

Order no.

Benämning
Lock
Lock
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TTcommerce AB

Utz fabrik med tillverkning
Utz återförsäljare

Exklusiv återförsäljare i Sverige

TTcommerce AB

utzgroup.com
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www.ttcommerce.com
info@ttcommerce.com
08-534 309 09

Georg Utz AG • Augraben 2-4 • 5620 Bremgarten • Switzerland
Phone +41 56 648 77 11 • Fax +41 56 648 79 12
info.ch@utzgroup.com • www.utzgroup.com
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