
 

ȘI DEPOZITARETRANSPORTPRODUSE PENTRU CELE MAI BUNE 

BOXPALETI   
PENTRU INDUSTRIA 
ALIMENTARĂ

610 L
MODEL CT/R3D

DETECTABIL

CT/R3
CT/R4
CT/R3D
CT/S2
CT/H1
CT/H2
CT/F
DE



BUZUNARE  
CU CIP
pentru  dispozitive de 
recepție standard (in-
dustrie 4.0) și tipuri 
speciale de dispozitive 
de recepție.

CUTII PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂCT/R3D www.europlast.com.ro

DESIGN IGIENIC  
Design igienic – fără 

unghiuri, raze mari, coloane 
de susținere închise, raze 

pe interiorul brațului de 
susținere –prin urmare se 

asigură posibilitatea curățării 
mai rapide și mai ușoare

STIVUIRE  
UȘOARĂ

2 GURI DE 
AERISIRE

pe laterală și la bază,  
cu dimensiune de 1 inci 

(2,54 cm)

GARDA LA SOL
             crescută

4 picioare
3 traverse
4 roți  (capacitate de încărcare redusă)

VERSIUNI

PROPRIETĂȚI 
de rezistență îmbunătățite, 
datorită construcției opti-
mizate din punct de vedere 
static al pereților interiori.

2 GURI DE 
AERISIRE
pe laterală și la bază, 
de dimensiune 2 inci 
(5,08 cm)

Boxpaletul  EUROPLAST CT/R3D realizată din HDPE de cali-
tate superioară, compatibilă cu alimentele, este destinată 

în mod special industriei alimentare, fiind produsă întro 
versiune ușor de detectat. Pe parcursul manipulării 

boxelor în timpul producției, se poate întâmpla ca 
mici piese din plastic să se desprindă  din cutie, de 

exemplu prin deteriorări mecanice inadmisibile. 

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI     –      POSIBILITATE DE DETECTARE

Aceste piese din plastic reprezintă un 
factor de risc pentru continuarea pre-
lucrării alimentelor. În procesul de pro-
ducție al boxpaletilor încorporați aditivi 
care, prin detectorii corespunzători, fac 
posibilă depistarea ulterioară a pieselor 
desprinse din boxpaleti.

 Dimensiunea pieselor de plastic detectabile, precum și metoda 
de detectare utilizată, sunt disponibile în fișa  de date tehnice.



Date tehnice
Dimensiuni  
exterioare 1200 x 1000 x 760 mm

Dimensiuni  
interioare 1120 x 920 x 600 mm

Volum nominal ca. 610 l

Greutate maximă la umplere:

- închis, 4 picioare 400 kg +/-5 %
- închis, 3 traverse 450 kg +/-5 %

Mase, versiune standard:

- Închis, 4 picioare 32,1 kg +/-5 %
- închis, 3 traverse 37,0 kg +/-5 %
- Greutate capac 6,9 kg +/-5 %

www.europlast.com.ro
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Versiuni pentru 
transportul de 
mărfuri periculoase

Suprafețe interi-
oare fine, pentru 
o curățare ușoară

Capacitate 
de stivuire și 
grupare

Sustenabilitate 
prin conservarea 
resurselor.

Conformitate 
REACH – des-
tinat păstrării 
alimentelor

Capac Ștanțare și numerotare la caldTurnare în relief

Material rezis-
tent la intem-
perii și la raze 
solare (UV)

Material re-
zistent la baze 
și acizi.

Material 
garantat și 
certificat.

Boxpalet din material 
detectabil pentru o 
mai mare siguranță în 
industria alimentară

Europlast își rezervă dreptul de a aduce 
îmbunătățiri și modificări de natură tehnică și 
economică, în orice moment, fără notificare 
prealabilă în acest sens.

Imaginile sunt prezentate  
cu caracter simbolic.

610 L

Culori

Alte culori la cerere
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