
PALETY
WYCHWYTUJ CE
POD BECZKI

Do zastosowania pod beczki
z substancjami niebezpiecznymi,
jak np. oleje, pestycydy.

NAJWY SZEJ JAKO CI WYROBY
DLA OCHRONY RODOWISKA



Po wo dy, dla któ rych war to sto so w
palety pod beczki firmy Titan Eko:

Oszcz dno - koszt zapobiegania wyciekom jest
niewielki w porównaniu z kosztami usuwania sk enia
terenu oraz ewentualnych kar za zanieczyszczenie
rodowiska.

Palety pod beczki
Palety pod beczki s  przeznaczone do sk adowania pojemników
z substancjami chemicznymi w zak adach produkcyjnych, magazynach,
gospodarstwach rolnych, zajezdniach, portach, warsztatach itp.

Ekonomiczno -zapobiega utracie przechowywanych
substancji.

Trw - palety wykonane s  z polietylenu, nigdy
nie koroduj , nie ulegaj  procesom gnicia. S  wysoce
odporne na promieniowanie soneczne, zmienne warunk
atmosferyczne oraz uderzenia mechaniczne. Dzi ki  tym
zaletom mog  by  bezproblemowo eksploatowane przez
wiele lat.

Palety wychwytuj ce pod beczki zapobiegaj  rozlewaniu substancji
chemicznych podczas opró niania lub nape niania beczek.

Odporno chemiczna - wysokiej jako ci surowiec
ywany do produkcji, zapewnia odporno na

wi kszo  substancji chemicznych*.

Ochrona rodowiska - palety wykonane s  z surowca

Paleta pod
jedn  beczk

Paleta pod
dwie beczki

Paleta pod
cztery beczki

ekologicznego - istnieje mo liw recyclingu.
Gwarancja 100% - owej szczelno ci palet.

atw eksploatacji - wk ad palety nie jest
przytwierdzony na stae do podstawy, co umo liwia
bezproblemowe czyszczenie i opró nianie wewn trznej

Pod ogi robocze to rodzaj palet  przystosowany do  czenia
w wi ksze obszary robocze, za pomoc  specjalnych zaczepów.

cz ci zestawu. Niewielka waga palet atwia ich
przemieszczanie oraz sk adowanie.

Gwa ran cja -  wszystkie wyroby Titan Eko obj te s
pi  cio let ni gwa ran cj **.

Pokrywy na beczki
dodatkowe zabezpieczenie
zarówno samych beczek,
jak i przechowywanych w nich
substancji.

Rampa
mo liw atwego
przemieszczenia
beczki na palet .

Wyprofilowane dno palety -
daje mo liw  jej transportu
m.in. za pomoc  wózka
wid owego.

Kod produktu opis produktu Pojemno
[ l ]

ugo
[m]

Szerok
[m]

Wysok
[m]

SDP00055OR/1D Paleta pod 1 beczk 55 0,758 0,758 0,150

SDP00240OR/2D Paleta pod 2 beczki 240 1,400 0,758 0,385

SDP00240OR/4D Paleta pod 4 beczki 240 1,400 1,400 0,250

SDW00112OR/2D Pod oga robocza pod 2 beczki 112 1,400 0,758 0,150

SDW00215OR/4D Pod oga robocza pod 4 beczki 215 1,400 1,400 0,150

SDC00001OR Pokrywa na beczk
- rednica wewn trzna 0,57 - rednica wewn trzna 0,57 0,075

SDR00001BK Rampa - 0,850 0,700 0,165

SDB00001OR Zaczepy

Specjalne zaczepy -
umo liwiaj czenie
pod óg roboczych.

Wymiary produktów mog  si  ró ni  w zakresie +/- 1%.

Wyjmowane wk ady -
gwarantuj atwe opró nianie i
czyszczenie palety.

* Odporno  chemiczna - szczegó owa lista substancji chemicznych, które
mog  by  sk adowane na paletach, jest udost pniana na  yczenie klienta.

** Gwarancja dotyczy wyrobu u ywanego w sposób zgodny z
instrukcj  producenta.

*** Maksymalna no no  jednej sekcji palety wynosi 290 kg.
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