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Den nye 1200 x 800 x 150 mm industri palle
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Den nye UPAL-I kan bruges på automatiske transportbånd sys-
temer uden speciel palle løfte systemer eller specielle paller.

Det specielle design forlænger levetiden for UPAL-I  og reduce-
rer driftsomkostningerne, da der praktisk taget ikke er nogen 
slitage. Transportbånd systemerne bliver derfor ikke forurenede. 
 
Pallerne er 100% genanvendelige.

Specielle fordele for UPAL-I:
• Designet af vangerne på undersiden sikrer optimal løbende  
 glathed på transportbånd og rullebaner

• Kan fås både med og uden forstærkning

• Valgfri forstærkning på 1200 mm eller 800 mm siden ved at  
 anvende stål profiler til at understøtte pallen i et højlager

Udviklet for automatisk transportbånd systemer 

• Glat overflade med eller uden udvendige sikkerhedskanter

• Det fulde palleareal 1200x800 mm kan bruges takket være  
 de udvendige sikkerhedskanter

• Ergonomisk designede håndtag

• Fås med anti-slip øskner i toppen og/eller i bunden

• Nem adgang med gaffeltruck på alle 4 sider

• Område til tryk, etiketter, klistermærker eller indsætning  
 af værktøj

• Kompatible med alle stakbare kasser i EURO-dimensioner  
 samt pladsbesparende kasser

• Passende pallerammer findes til UPAL I med glat overflade

• Produceres i genanvendeligt materiale, konduktivt  materiale  
 samt FDA- godkendt materiale

 De forskellige versioner

Stål forstærkning og pro-
filer for de lange og korte 
sider

16 anti-slip øskner på 
oversiden

Anti-slip øskner på under-
siden

Afbrudt sikkerhedskant

Det fulde palle areal 1200 x 800 mm 
kan udnyttes
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33-1208I-00-00-00

33-1208I-01-00-00

34-128-2000-00 R.1 58-1208-2

40-1208 21-8030

53-01208-002

Tekniske detaljer

Udvendig dimension: 1200 x 800 x 150 mm
Vægt: 11 kg (uden forstærkning)
Belastning statisk: 6000 kg
 dynamisk: 1000 kg
 reol: 500 kg (uden forstærkning) 
  1250 kg (med forstærkning)
Options: Anti-slip øskner og metalforstærkninger

Kompatibel med: Kasser i EURO-mål såsom RAKO,  
 EUROTEC, NESCO og andre

Bestillingsnr. Overflade 
33-1208I-00-00-00 glat
33-1208I-01-00-00 med udvendig sikkerhedskant

Tilbehør

Bestillingsnr. Varebeskrivelse
34-128-2000-00 R.1 palleramme, foldbar, uden forstærkning 
34-128-2001-00 R.1 palleramme, foldbar, forstærket 
58-1208-2 palleramme  euroframe, helstøbt 
58-1208-1 palleramme  eurofold, foldbar 

 
PS. Spørg efter specialbrochure for pallerammer.

Bestillingsnr. Varebeskrivelse 
40-1208 Låg
21-8030 Låg
53-01208-002 Låg med sikkerhedskant
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Georg Utz AG • Augraben 2-4 • 5620 Bremgarten • Schweiz
Phone +41 56 648 77 11 • Fax +41 56 648 79 12
info.ch@utzgroup.com • www.utzgroup.com

Utz branch
Repræsentation

Lyshøjvej 3A
3650 Ølstykke

Telefon 47 17 7 27 
www.nilaus-plast.dk


