
Paletes Plásticos para Alimentos

Palete Rotomoldado Liso 2500 Kg – Pallet Rotomoldado
Palete plástico rotomoldado com superfície lisa, fabricado sem emendas em polietileno alta
densidade com proteção contra raios ultravioleta (UV); Utilizado como palete para armazenar
e transportar caixas, sacarias e big bag em locais secos, úmidos, malhados e câmaras
frigorificas; Movimentação através de empilhadeiras, paleteiras e carrinho hidráulico; Pallet
plástico padrão PBR; 4 entradas, 9 pés; Peso 17 Kg; Cores preto, branco, amarelo, azul,
verde e vermelho; Preço de pallet rotomoldado direto da fábrica
 
Dimensões: C 1200 x L 1000 x A 150 mm.
Cargas: Estática 2500 kg / Dinâmica 1500 kg.

 

Palete Plástico Vazado 8000 Kg - Pallet Plástico
Palete plástico de superfície vazada, fabricado em polietileno alta densidade (PEAD) com
proteção UV contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição); Utilizado como palete de
plástico para armazenar e transportar produtos, alimentos, bebidas, equipamentos e cargas
em geral nas áreas de recebimento, produção, expedição de indústrias, restaurantes,
padarias, hotéis e hospitais e como palete para câmara frigorifica em cozinhas, restaurantes,
frigoríficos e supermercados; 4 entradas para empilhadeiras; Cores preto, branco e virgem;
Peso 20 Kg; Preço de palete plástico direto da fábrica.
 
Dimensões: C 1200 x L 1000 x A 175 mm.
Cargas: Estática 8000 Kg / Dinâmica 2500 Kg.
Porta pallets e racks: 1200 Kg.

 

Palete Plástico 3000 kg - Pallet Plástico
Palete plástico de superfície vazada para pisos, fabricado em polietileno alta densidade com
proteção UV contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição); Utilizado para armazenar
e transportar caixas, sacarias e big bag em locais secos, úmidos, malhados e câmaras
frigorificas; Movimentação através de empilhadeiras, paleteiras e carrinho hidráulico; Pallet
plástico padrão PBR; 4 entradas, 9 pés; Peso 16 Kg; Cores preto, branco, azul e verde;
Preço de palete plástico direto da fábrica.
 
Dimensões: C 1200 x L 1000 x A 160 mm.
Cargas: Estática 2000 kg / Dinâmica 1500 kg.

 

Palete Plástico Vazado 2800 Kg - Pallet Plástico
Palete plástico superfície vazada, fabricado em polietileno alta densidade (PEAD) com
proteção UV contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição); Utilizado como palete de
plástico para armazenar e transportar produtos, alimentos, bebidas, equipamentos e cargas
em geral nas áreas de recebimento, produção, expedição de indústrias, restaurantes,
padarias, hotéis e hospitais e como pallet para câmara frigorifica em cozinhas, restaurantes,
frigoríficos e supermercados; 4 entradas para empilhadeiras; Cores preto, branco e virgem;
Peso 8,9 Kg; Preço de palete plástico direto da fábrica.
 
Dimensões: C 1200 x L 1000 x A 150 mm.
Cargas: Estática 3000 Kg / Dinâmica 1200 Kg.

 

Palete Plastico para Racks 3000 kg - Pallet Plástico
Palete plástico de superfície vazada para pisos e racks, fabricado em polietileno alta
densidade com proteção UV contra as variações climáticas (sol, chuva e poluição); Utilizado
em porta pallets, drive-in e racks para armazenar e transportar caixas, sacarias e big bag em
locais secos, úmidos, malhados e câmaras frigorificas; Movimentação através de
empilhadeiras, paleteiras e carrinho hidráulico; Palete plástico padrão PBR; 2 entradas; 3
runner com alma de aço; Peso 18 Kg; Cores preto, branco, azul e verde; Preço de palete
plastico direto da fábrica.
 
Dimensões: C 1200 x L 1000 x A 130 mm.
Cargas: Estática 3000 kg / Dinâmica 1500 kg
Porta pallets e racks: 1000 Kg.

 

Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!
Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante.
Entre em contado conosco.

 


