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ÉLELMISZERTÁROLÁSRA ALKALMAS ÉS TARTÓS

A különleges felületkezelési eljárásnak köszönhetően
ezek az alumínium ládák alkalmasak élelmiszerek
tárolására és szállítására. Mérettől függően
szállítószalagokon vagy görgős szállítóeszközökön
is használhatóak. A nagy, ergonomikus
műanyag fogantyúk megkönnyítik a mindennapi
anyagmozgatást.
Alumínium ládák 6 sztenderd méretben + egyedi
méretekben ajánlatkérésre.

Az előnyökről részletesen – műszaki specifikáció:
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•
•

•
•

Az élelmiszeripar számára készült alumínium
ládák élelmiszerek vagy bármi más tárolására.
Az UL 345 sorozat 6 méretből áll, 21 – 143 literes
térfogatig, méretek a sztenderd Euro raklap
méretekhez igazítva. Amennyiben ezek egyike sem
felel meg igényeinek, egyedi méretben is elkészítjük.
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•
•
•

Praktikus alumínium láda. 0.8 mm alumínium
lemezből készült, élelmiszeripari felhasználásra
célzottan.
6 sztenderd méret, Euro raklap méretekhez igazítva.
A különleges felületkezelési eljárásnak
köszönhetően élelmiszerek tárolására és szállítására
alkalmasak.
Könnyű súly, korrózióval-, időjárással- és alacsony
hőmérséklettel szemben ellenálló.
A speciális kialakítású felső keretprofil extra
merevséget biztosít, és lehetővé teszi a ládák
egymásra rakatolását.
Nagy és ergonomikus műanyagozott fogantyúk.
Körbefutó merevítő bordák + sarokbordák.
A köpenylemez nagy teherbírású, Tox szegecselt
(átnyomásos szegecseléssel), hézagmentes, sík
átlapolású illesztéssel.
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Alu Láda UL 345
A részletek erejéből megvalósult egyenszilárdság - Alu Láda UL 345
AZ ÖN ELŐNYE: KIS SÚLY KORRÓZIÓÁLLÓ.
Terméket sokan kínálnak. Mi megoldásokat szállítunk.
Megoldásokat, melyek minden részletét teljesítményre terveztünk.
Se többet, se kevesebbet – ez termékeink lényege.

Fogantyúk
Nagy és ergonomikus
műanyagozott fogantyúk.

Speciális keretprofil
A speciális kialakítású
felső keretprofil extra
merevséget biztosít, és
lehetővé teszi a ládák
egymásra rakatolását.

Merevítő bordák
Körbefutó merevítő
bordák + sarokbordák.

Nagy teherbírású illesztések
A köpenylemez nagy teherbírású. Tox szegecselt
(átnyomásos szegecseléssel) Hézagmentes, sík
átlapolású illesztéssel.

Méretválaszték Alu Container UL 345
TOVÁBBI MÉRETEK AJÁNLATKÉRÉSRE LEHETSÉGESEK

kg

2

TÍPUS

Cikkszám

Belső méret
mm (HxSZxM)

Külső méret
mm (HxSZxM)

Űrtartalom

Súly

UL 345

10210123

350x253x240

385x288x260

21L

1,7

UL 345

10210124

350x253x350

385x288x370

31L

2,0

UL 345

10210125

550x350x240

585x385x260

46L

2,8

UL 345

10210126

550x350x350

585x385x370

67L

3,0

UL 345

10210127

743x550x240

778x585x260

98L

4,6

UL 345

10210128

743x550x350

778x585x360

143L

5,2
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