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Uniwersalne skrzynie i palety ZSEE zawsze pozostają własnością Grupy Faber Halbertsma BV (FHG), prowadzącej działalność pod własnymi markami. Wymiary i masa 
podlegają dopuszczalnym tolerancjom produkcyjnym. IPP zastrzega sobie prawo do zmiany każdej z powyższych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

SPECYFIKACJE

MATERIAŁ SKRZYNI MATERIAŁ PALETY SKŁAD WYMIARY ZEWNĘTRZNE  
(SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ)

WYMIARY WEWNĘTRZNE  
(SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ)

Połączenie stali z elementami 
nitowanymi, kwalifikowanego 
drewna oraz wnętrza ze zrówno-
ważonego ekologicznie PET.

Stalowa rama 
na drewnianej 
palecie.

Wszystkie konstrukcje modułowe 
z możliwością otwarcia strony 
przedniej (możliwość wejścia do 
środka dla łatwego załadunku).

Szerokość
Długość
Wysokość

1000 mm
1200 mm 

800/1200/ 
1600/2000 mm

Szerokość
Długość 
Wysokość

950 mm
1150 mm

800/1200/ 
1600/2000 mm

MASA PUSTEGO POJEMNIKA ŁADOWNOŚĆ KOLOR OZNACZENIA FARBA
Q1210 
U80
U40
L1210

25,5 kg
36 kg
25 kg

4 kg

Statyczna
Dynamiczna 
Podtrzymywanie

1 500 kg
1 000 kg
1 000 kg

Wnętrze pomalowane 
zieloną farbą polime-
rową.

Oznaczenie „Własność IPP”  
na w górnej i środkowej  
części palety, a także na  
pomarańczowych deskach  
na bokach i na pokrywie.

Farba na bazie wody,  
zgodna z odpowiednimi 
przepisami europejskimi.

(maks. 5 skrzyń/5 000 kg)

1200 X 1000 MM X 800/1200/1600/2000 MM

SKRZYNIA U80/U40 NA PALECIE U1210

CHARAKTERYSTYKA REFERENCJE ZASTOSOWANIE
•   Idealna specyfikacja pod względem wszystkich 

czterech strumieni odpadów.
•   Mocna i sztywna konstrukcja.
•   Możliwość wejścia do środka w celu  

bezpiecznego i łatwego załadunku.
•   Możliwość układania w stosy i składania w celu 

efektywnego transportu i przechowywania.
•   Pokrowiec odporny na warunki atmosferyczne 

do przechowywania na zewnątrz.

•   Paleta U1210 z metalową ramą i zamkniętą 
górną powierzchnią.

•   U80, składa się z następujących elementów: 
2 ściany boczne 1000 x 800 mm 
2 ściany boczne 1200 x 800 mm

•   U40, składa się z następujących elementów: 
2 ściany boczne 1000 x 400 mm 
2 ściany boczne 1200 x 400 mm

•   L1210, pokrywa.

ZSEE zawierający akumulatory litowe (ADR), 
Panel płaski. 
Wyświetlacze (FPD), telewizory starego typu (CRT), 
Panele fotowoltaiczne (PV).

U1210 +U80 U1210 +U80 +U40 +L1210 U1210 +U80 +U80 U1210 +U80 +U80 +U40 +L1210


