
400 mm x 600 mm

DISPLAYPALLET
RQP46
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   RQP46 : 400 mm x 600 mm

Kenmerken

Gemakkelijk te reinigen/te wassen - ontworpen om de ophoping van vuil en vocht te voorkomen

Laagste gewicht met behoud van dezelfde mechanische prestaties ten opzichte van een gelijkwaardig 

assortiment marktpallets

Ruw anti-slipoppervlak

Afgeronde T-vorm om te voorkomen dat kartonnen dozen scheuren

Specifiek ontwerp van de hoeken voor een betere plastic wikkeling

Rode kleur van LPR en geperforeerd LPR-logo voor duidelijke identificatie

De eenheden kunnen getraceerd worden, dankzij het GRAI-codelabel (GS1-128 & GS1 DataMatrix)

Compatibel met de standaard automatische verwerkingsapparatuur & alle standaard verwerkingsapparatuur 

(4-weg ingang)

100% recyclebaar

Getest en beoordeeld overeenkomstig mechanische tests op basis van ISO 8611-1: 2011, 8611-2:

2011, 8611-3:201 en gedocumenteerd door het gerenommeerde Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer

De REACH-verordening en de bijhorende amendementen

Richtlijn 94/62/EG van de Commissie van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (in 

het bijzonder de som van de concentraties van lood, cadmium, kwik en zeswaardig chroom, artikel 11)

EN 13695-1:2000 - Zware metalen onder de maximaal toegestane niveaus voor componenten

Afwezigheid van nanomaterialen. Nanomaterialen worden gedefinieerd als: Stoffen die in deeltjesgrootte 

worden ontwikkeld door nieuwe technologieën, die chemische en fysische eigenschappen vertonen die 

aanzienlijk verschillen van die op grotere schaal.

Voldoen aan alle relevante Europese wetgeving voor de FMCG-sector en aan:

Kenmerken van de pallet

Mechanische prestaties van de pallet

Kwaliteit & duurzaamheid, gezondheid en veiligheid van de pallet
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   RQP46 : 400 mm x 600 mm

Specificaties

Wilt u meer weten over onze producten en onze logistieke diensten? Surf dan naar onze website lpr.eu 
of neem contact op via info.nl@lpr.eu
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RQP46 - Nominale pallet afmetingen en toleranties (mm)

L B H h

Nominaal 598,0 398,5 140,0 37,0

Tolerantie ±2,0 ±1,5 ±1,0 ±0,2

Gemiddeld gewicht : 1,84 kg

Nominale belasting : 250 kg

 Temperatuurbereik: - 20°C tot 40°C

Materiaal : 70% zuiver polypropyleen + 30% gerecycled polypropyleen

 Geometrie: Uit één stuk gevormd, nestbaar, stapelbaar, 4 voet (1,21 m), 4-weg ingang


