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EXECUȚIE  
IGIENICĂ  

Fără colțuri, raze mari,  
piloni portanți închiși,  

raze la partea interioară  
a traverselor portante –  

este posibilă astfel  
curățarea ușoară și rapidă

2 ORIFICII DE 
SCURGERE

2 țoli, lateral și la bază

DISTANȚĂ MAI 
MARE PÂNĂ  

LA SOL

BOXPALEȚI PENTRU UZ INDUSTRIALCT/R4

BOXPALETUL EUROPLAST CT/R4 din polietilenă cu densitate mare (HDPE) de înaltă calitate 
este confecționat cu metoda turnării prin injecție. Acesta este un boxpalet care poate fi expus 

solicitărilor extreme din industrie, producția alimentelor, pentru marfa în vrac și piese mici și 
este soluția optimă de încărcare pentru transport și depozitare. BOXPALETUL EUROPLAST 

CT/R4 este adecvat pentru depozitarea alimentelor și dispune de pereți interiori cu suprafață 
netedă, care se pot curăța ușor. Acesta se poate livra în varianta cu 4 roți sau 3 traverse.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE



REZISTENȚĂ 
MĂRITĂ
prin intermediul construcției 
interioare optimizată static a 
pilonilor portanți

VARIANTE DE EXECUȚIE

2 ORIFICII DE 
SCURGERE
1 țol, lateral și la bază

3 TRAVERSE 
ROBUSTE

ZONĂ ȘTANȚARE  
LA CALD
Dimensiuni 10 x 15 cm

4 picioare
3 traverse
4 roți (sarcină portantă redusă)
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Europlast are dreptul de a efectua în orice 
moment îmbunătățiri și modificări de natură 
tehnică și economică, fără notificare prealabilă.

În cazul ilustrațiilor în detaliu este 
vorba de imagini exemplificative.

MODEL CT/R4

Date tehnice
Dimensiuni exterioare 
1200 x 1000 x 760 mm
Dimensiuni interioare 
1120 x 920 x 600 mm
Capacitate nominală 
ca. 610 l
Greutatea max. de încărcare:
-  închise, 4 picioare  

400 kg +/-5 %
-  închise, 3 traverse  

450 kg +/-5 %
Greutate, modele standard: 
- perforate, 4 picioare 
 33,3 kg +/-5 %
- perforate, 3 traverse 
 36,8 kg +/-5 %
- Capac 
 6,9 kg +/-5 %

610 L

www.europlast.com.ro

Capac

Rezistent la 
intemperii și 
raze UV

Rezistență la 
majoritatea 
acizilor și 
bazelor

Pereți interiori cu 
suprafață netedă 
pentru curățare 
ușoară

Materie  
primă testată,  
garantată și  
certificată

Boxpalet din  
polietilenă cu den-
sitate mare (HDPE), 
rezistent la impact

Stivuibil și cu 
posibilitate 
de așezare în 
serie

Sustenabilitate 
prin protejarea 
resurselor

Conform REACH, 
adecvat pentru 
depozitarea ali-
mentelor
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Ștanțare la cald și numerotareȘtanțare reliefată

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 kompatibel

Culori

Alte culori la cerere

office@europlast.at 
vanzari@europlast.at

T 0040 359 410 104
T 0040 728 976 323
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