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S k r z y n i o p a l e t y  p l a s t i k o w e  1 2 0 0 x 1 0 0 0 ,  t y p  I  

 

Pojemniki wielkogabarytowe wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylen PP), z pełnymi lub 
szczelinowymi ściankami i dnem, posadowione na stopach lub płozach 

Skrzyniopalety z pełnymi ściankami i dnem są szczelne i mogą być używane do przechowywania płynów 
lub elementów zanieczyszczonych płynami 

Do przechowywania płynów, oraz w przypadku składowania na regale paletowym zaleca się wersję z 
trzema płozami 

Skrzyniopalety z ażurowymi ściankam i dnem nadają się do przechowywania elementów suchych lub 
wymagających dostępu powietrza (np. warzyw lub owoców).   Mogą być także wykorzystane do mycia 
zawartości 

Skrzynie na stopkach i płozach można przenosić wózkiem widłowym 

Skrzynie z płozami można opróżniać przekręcając chwytak wózka widłowego 

Skrzyniopalety typ I nie są przystosowane do montażu kranu spustowego 

Pojemniki wykonane z polipropylenu cechują się dużą odpornością chemiczną na działanie kwasów, 
zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych 

Posiadają atest spożywczy PZH do kontaktu z żywnością ( z wyjątkiem tłuszczów) 

         

 

 
 

 

Wnętrze skrzyniopalety Krawędź profilowana Dno skrzyniopalety 

 
 

Skrzyniopalety 
boki i dno ażurowe 

  

 

Perforacja szczelinowa 
  

  

  
Skrzyniopaleta ażurowa 

na czterech stopach 
  

Wymiary podstawy zewn. 1200 x 1000 mm   

Wysokość zewn. 770 mm   

Wymiary dna (wewnętrzne) 1145 x 950 mm   

Wysokośc użytkowa 590 mm   

Pojemność 700 l   

Ładowność 500 kg   

Dop. nacisk pionowy 3300 kg   

Ciężar 32 kg   

Nr katalogowy 1210-1004   
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Skrzyniopaleta ażurowa 

na dwóch płozach 
Skrzyniopaleta ażurowa 

na trzech płozach 

Wymiary podstawy zewn. 1200 x 1000 mm 1200 x 1000 mm 

Wysokość zewn. 780 mm 780 mm 

Wymiary dna (wewnętrzne) 1145 x 950 mm 1145 x 950 mm 

Wysokośc użytkowa 590 mm 590 mm 

Pojemność 700 l 700 l 

Ładowność 500 kg 500 kg 

Dop. nacisk pionowy 3300 kg 3300 kg 

Ciężar 33,5 kg 37 kg 

Nr katalogowy 1210-1003 1210-1010 

 
 

Skrzyniopalety 
boki i dno pełne 

 

 

  

  
Skrzyniopaleta pełna 
na czterech stopach 

  

Wymiary podstawy zewn. 1200 x 1000 mm   

Wysokość zewn. 770 mm   

Wymiary dna (wewnętrzne) 1145 x 950 mm   

Wysokośc użytkowa 590 mm   

Pojemność 700 l   

Ładowność 500 kg   

Dop. nacisk pionowy 3300 kg   

Ciężar 33 kg   

Nr katalogowy 1210-1002   
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Skrzyniopaleta pełna 

na dwóch płozach 
Skrzyniopaleta pełna 

na trzech płozach 

Wymiary podstawy zewn. 1200 x 1000 mm 1200 x 1000 mm 

Wysokość zewn. 780 mm 780 mm 

Wymiary dna (wewnętrzne) 1145 x 950 mm 1145 x 950 mm 

Wysokośc użytkowa 590 mm 590 mm 

Pojemność 700 l 700 l 

Ładowność 500 kg 500 kg 

Dop. nacisk pionowy 3300 kg 3300 kg 

Ciężar 35 kg 38,5 kg 

Nr katalogowy 1210-1001 1210-1009 

 
 

Pokrywa do skrzyniopalet 
typ I 

 

 

  

  Pokrywa do skrzyniopalet typ I   

Wymiary pokrywy 1200 x 1000 mm   

Ciężar 2 kg   

Nr katalogowy 21-299   

 
 
 

Kolory standardowe skrzyniopalet 

Korpus Stopy, Płozy 

Szary Czarny 

  

 
 
 
 
 
 
 

Informacja o warunkach zakupu i dostawy 

    

 PRYMAT Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)       +48 74 831 18 82       +48 694 486 552 

   +48 74 661 41 16 (faks)         prymat@prymat.com 

http://www.zaopatrzenie.eu/
mailto:prymat@prymat.com

