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Najlepsze produkty dla wszystkich branż
Craemer jest wiodącym europejskim producentem wielkogabarytowych wyrobów z tworzyw sztucznych 
produkowanych metodą wtrysku. Szerokie spektrum produktów zawiera  palety plastikowe, skrzyniopalety, 
pojemniki transportowo-magazynowe oraz pojemniki na odpady.

Bez względu na to czy chodzi o paletę przeznaczoną dla przemysłu spożywczego czy farmaceutycznego, 
pojemnik dla branży rybnej lub mięsnej czy też pojemnik na odpady do utylizacji – Craemer projektuje  
i produkuje wysokiej jakości wyroby z tworzyw sztucznych w oparciu o know-how i dzisięciolecia  
doświadczeń.

Szeroka gama naszych produktów dla efektywnej logistyki palet
Palety plastikowe

 Znakomity stosunek ceny do wydajności 
 Szeroki wybór opcji 
 D2: Doskonała alternatywa dla palety „Düsseldorf”

D3/D3-5 
1200 × 1000 ×  
150 mm

D2 
800 × 600 × 
160 mm

D1 
1200 × 800 × 
150 mm

SL1 
1200 × 800 × 120 mm

 Jednolity odlew 
 Trzypłozowa paleta o niskiej wadze 
 Mała wysokość – tylko 120 mm

Lekka lecz wytrzymała

SL Seria palet

 
Od małych do dużych obciążeń

D Seria palet

 Europejski Nr 1. wśród palet higienicznych 
 Standard w branży mięsnej od ponad 20 lat 
  EURO H1:  jedyna paleta zgodna ze standardami  

wymiany

EURO H1 
z rantem wewnętrz-
nym, 1200 × 800 × 
160 mm

H1 
1200 × 800 ×  
160 mm

H3 
1200 × 1000 ×  
160 mm

H1 
1200 × 800 ×  
160 mm, (Paleta  
antyelektrostatyczna)

H3 
1200 × 1000 ×  
160 mm

H1 
1200 × 800 ×  
160 mm

H2 
800 × 600 × 
160 mm

 
Wyznacznik higieny

H Seria palet

CS3 
1200 × 1000 × 
150 mm

CS1 
1200 × 800 × 
150 mm

 Idealne do produktów paczkowanych, opakowań  
 tekturowych i innych zapakowanych produktów 

 Połączenie wielu sprawdzonych funkcji 
 Dostępne różne warianty

CS
Do wszechstronnych zastosowań w wielu branżach

Seria palet

CR1 
z metalowymi 
profilami, 1200 × 
800 × 160 mm

CR3/CR3-5 
z metalowymi  
profilami, 1200 × 
1000 × 160 mm

CR3-5 
1200 × 1000 × 
160 mm

CR3/CR3-5 
1200 × 1000 ×  
160 mm

CR1 
1200 × 800 × 
160 mm

CR1 
z metalowymi 
profilami, 1200 × 
800 × 160 mm

CR2 
800 × 600 ×  
160 mm

 Najlepiej sprzedająca się paleta z technologią RFID 
 Najwyższa jakość do wielu zastosowań  
 Idealna do regałów wysokiego składowania  

 i automatycznych procesów

 
Maksymalna wydajność w najwyższej jakości

CR Seria palet



Pierwszorzędna jakość do różnych zastosowań
Pojemniki magazynowe i transportowe

Pojemnik okrągły 75 l  
Akcesoria dodatkowe: 
pokrywa lub pokrywa 
szczelna, wózek
Ø 515 × 530 mm

Pojemnik okrągły 50 l  
Akcesoria dodatkowe: 
pokrywa, wózek
Ø 420 × 540 mm

Pojemnik okrągły 40 l  
Akcesoria dodatkowe: 
pokrywa, wózek
Ø 420 × 445 mm

Pojemnik okrągły 200 l  
Akcesoria dodatkowe: 
pokrywa, wózek
Ø 730 × 670 mm

Pojemnik okrągły 110 l  
Akcesoria dodatkowe: 
pokrywa lub pokrywa 
szczelna, wózek
Ø 515 × 733 mm

Przeznaczone do stosowania w połączeniu z wszelkimi skrzynkami
Ochrona ładunku, minimalne ryzyko uszkodzenia przewożonego towaru
W wersji ESD ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

 
Możliwość sztaplowania w stosie i precyzyjne dopasowanie

Pokrywa paletowa

Pokrywa do palet 
Wymiar Euro 
1200 × 800 mm

Pokrywa do palet 
Wymiar przemysłowy 
1200 × 1000 mm

Całkowicie zamknięta - odporna na duże naprężenia 
Opatentowana geometria w miejscach spawów 
Paleta higieniczna do dużych obciążeń 
Kompatybilna z innym paletami zamkniętymi

TC1 
1200 × 800 ×  
160 mm

TC1 
1200 × 800 ×  
160 mm

TC1 
1200 × 800 ×  
160 mm

 
Wzorzec na rynku palet zamkniętych

TC Seria palet

TC3/TC3-5 
1200 × 1000 ×  
160 mm

TC3/TC3-5 
1200 × 1000 ×  
160 mm

TC3/TC3-5 
1200 × 1000 ×  
160 mm

Idealna do logistyki wewnątrzzakładowej
Kompatybilna ze starymi i nowymi systemami
EURO  L1®: Identyczne wymiary jak paleta drewniana EPAL

 
Optymalna paleta logistyczna z tworzywa sztucznego

L Seria palet

Palety plastikowe Craemer występują również 

w wersjach przeznaczonych dla branży spożywczej.

W zależności od typu i wersji, palety plastikowe Craemer  dostępne są z różnymi 

wariantami rantów zabezpieczających, z zabezpieczonymi przed korozją profilami 

wzmacniającymi czy z zamkniętymi płozami lub powłoką antypoślizgową.

Kontener 125 l  
Akcesoria dodatkowe: 
pokrywa 
505 × 505 × 715 mm

Kontener 210 l  
Akcesoria dodatkowe: 
pokrywa, wózek
790 × 605 × 685 mm

Kontener obrotowo- 
sztaplowany 300 l  
Akcesoria dodatkowe: pokry-
wa, 1200 × 780 × 580 mm

Kontener  400 l  
Akcesoria dodatkowe: 
pokrywa, wózek
945 × 725 × 830 mm

 
20–200 l

Pojemniki okrągłe

125–400 l

Kontenery

Optymalne tam gdzie miesza się różne składniki,  
magazynuje czy transportuje 
Dopuszczone do bezpośredniego  
kontaktu z żywnością
Trwała, solidna jakość

Idealne do magazynowania i transportu 
Gniazdowane, do użytku z wózkami widłowymi i  
paletowymi (oprócz kontenera 125 l) 
Gładkie ściany – łatwe czyszczenie

Wiadro 20 l 
Ø 380 × 280 mm

Wiadro 30 l 
Ø 380 × 420 mm

Pojemnik okrągły  
(kadź) 65 l  
Akcesoria dodatkowe: 
pokrywa, Ø 590 × 330 mm

Pojemnik okrągły  
(kadź) 85 l  
Akcesoria dodatkowe:  
pokrywa, Ø 628 × 385 mm

Wanna 100 l
z / bez otworem  
odpływowym i korkiem
Akcesoria dodatkowe:  
stelaż zwykły lub ścienny
980 × 550 × 310 mm

EURO L1 ® 
1200 × 800 × 
150 mm

L3 
1200 × 1000 × 
160 mm

Palety plastikowe Craemer dostępne są z powłoką antypoślizgową Palgrip® na 

powierzchni odkładczej oraz / lub na płozach (opcjonalnie lub w standardzie).



Skrzyniopaleta CB
Duża objętość. Wytrzymałość.  
Bezpośredni kontakt z żywnością.

Skrzynka  
sztaplowana 25 l 
475 × 340 × 220 mm

Skrzynka  
sztaplowana 50 l 
830 × 530 × 200 mm

Skrzynka  
sztaplowana 55 l 
750 × 445 × 200 mm

Skrzynka  
transportowa 40l 
730 × 480 × 180 mm

Skrzynka  
transportowa 80l 
760 × 500 × 320 mm

Powyższe produkty są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

*Uwaga: wersje 1.1 i 1.2 nie są kompatybilne. O szczegóły zapytaj naszych przedstawicieli.

Wiadro 20 l 
Ø 380 × 280 mm

Wiadro 30 l 
Ø 380 × 420 mm

Pojemnik okrągły na 
zaprawę 90 l 
Akcesoria dodatkowe: wózek
Ø 628 × 385 mm

Pojemnik okrągły na 
zaprawę (D-SMK) 90 l 
opleciony ramą
Akcesoria dodatkowe: wózek
Ø 628 × 385 mm

Pojemnik na zaprawę  
FMK 200 l 
990 × 665 × 490 mm
Standardowe kolory:

Kontener uniwersalny / Pojemniki 
na sól drogową i piasek 400 l 
Akcesoria dodatkowe:  
pokrywa nakładana lub  
pokrywa z zawiasami 
945 × 725 × 830 /  
z pokrywą  930 mm

Wanna uniwersalna 45 l 
910 × 700 × 90 mm

Skrzynka do transportu  
żywego drobiu 90l 
840 × 495 × 295 mm
Dostępność na zapytanie

Standardowe kolory:
Standardowe kolory:

Kontener uniwersalny / 
Pojemniki na sól drogową  
i piasek 210 l 
Akcesoria dodatkowe:  
pokrywa nakładana lub  
pokrywa z zawiasami 
790 × 605 × 685 /  
z pokrywą  775 mm

Skrzynka Craebox 
50 kg / 70 l 
813 × 483 × 220 mm

Skrzynka obrotowo- 
sztaplowana / Skrzynka na 
ryby, 50 kg / 75 l (Wersja 1.1*) 
890 × 560 × 235 mm
Standardowe kolory:

Skrzynka obrotowo- 
sztaplowana / Skrzynka na 
ryby, 50 kg / 75 l (Wersja 1.2*) 
885 × 555 × 235 mm
Standardowe kolory:

Skrzynka obrotowo- 
sztaplowana / Skrzynka 
na ryby, 40 kg / 60 l 
800 × 450 × 270 mm
Standardowe kolory:

Skrzynka obrotowo- 
sztaplowana / Skrzynka na 
ryby EURO, 25 kg / 40 l  
Akcesoria dodatkowe: po-
krywa, 800 × 400 × 225 mm
Standardowe kolory:

Skrzynka obrotowo- 
sztaplowana / Skrzynka 
na ryby 
20 kg / 35 l 
800 × 450 × 190 mm
Standardowe kolory:

Skrzynka obrotowo-
sztaplowana / Skrzynka 
na filety 
10 kg / 15 l 
600 × 400 × 125 mm

Skrzynka obrotowo-
sztaplowana / Skrzynka 
na filety 
15 kg / 20 l 
600 × 400 × 150 mm

Skrzynka obrotowo- 
sztaplowana / Skrzynka  
na ryby, 30 kg / 32 l 
Akcesoria dodatkowe: po-
krywa, 600 × 400 × 225 mm
Standardowe kolory:

470–610 l 

CBSkrzyniopaleta

Jednoczęściowy odlew, 3 płozy
Trwałe i ekonomiczne

  Idealnie dostosowane do codziennych  
prac manipulacyjnych w różnych branżach
Pokrywa: Ochrona ładunku, minimalne ryzyko  
uszkodzenia przewożonego towaru.  
Pokrywa: Zabezpieczenie przywierania pokrywy  
do skrzyni poprzez zatrzaski.

CB1 470 l
1200 × 800 × 740 mm
Standardowe kolory:

CB3 610 l
1200 × 1000 × 740 mm
Standardowe kolory:

Pokrywy CB1 
Wymiar EURO:
Standardowe kolory:

Pokrywy CB3 
Wymiar przemysłowy:
Standardowe kolory:

25–80 l

Skrzynki transportowe i 
magazynowe

 
10–50 kg / 15–75 l

Skrzynki obrotowo-sztaplowane 
Skrzynki na ryby

Długa żywotność, wysoka jakość wykonania 
Wysoka odporność na pęknięcia i obicia 
Gniazdowane i sztaplowalne, redukcja objętości  
w stanie pustym

Niezawodność i bezpieczeństwo higieniczne 
Niezwykle wszechstronne zastosowanie 
Trwałość i odporność na obciążenia

20–200 l

Pojemniki dla branży 
budowlanej

 
45–400 l

Pojemniki uniwersalne

Przeznaczone do różnych zastosowań 
Ułatwienie bezpiecznego i czystego  
transportu towarów

Przeznaczone do różnych zastosowań 
Wysoka jakość dzięki grubym ściankom 
Certyfikowane przez TÜV (pojemniki FMK i D-SMK)



Nasz asortyment produktów do zastosowania komunalnego i przemysłowego

Pojemniki na odpady

  Idealne do segregacji różnych grup towarów w 
małych gospodarstwach domowych

60–80 l

MGB

60 l 80 l

60–240 l

DU

60 l 80 l 240 l120 l

Samocentujące się podejmowanie pojemnika
Szybkie i dokładne opróżnianie
Trwałość dzięki wzmocnionym frontom

MGB pojemnik blaszany 
1100 l

MGB pojemnik blaszany 
1100 l

Pojemniki napełniane  
od tyłu
2500 l, 3000 l, 5000 l,  
7000 l

Pojemniki napełniane 
od przodu
2500 l, 4500 l, 6500 l

Pojemniki napełniane  
od przodu
2500 l, 5000 l, 7500/ 8000 l

2500–7500/8000 l
  Zastosowanie przy dużej ilości odpadów

Ekstremalnie trwałe

MGB pojemnik blaszany 
240 l

240–1100 l
 Przeznaczone do środków oleistych  
i gorących odpadów
 Idealne dla zakładów przemysłowych  
i warsztatów

120–240 l

MGBneo

140 l 180 l 240 l120 l

Optymalna, trwała konstrukcja
Wyjątkowo ekonomiczny
Koncepcja pojemnika efektywnie  
wykorzystującego zasoby

120–240 l

MGBplus

Wyjątkowo trwałe
Odporne na wysokie naprężenia
Wzmocnione fronty

140 l 180 l 240 l120 l

660–1100 l

MGBneo4

770 l660 l

 Przeznaczone do odpadów przemysłowych  
i wielkogabarytowych
 Pewne i łatwe napełnianie i opróżnianie 1100 l

DIN EN 840
EN ISO 1461

EN 12574
EN ISO 1461

DIN 30760

DIN EN 840

DIN EN 840

DIN EN 840

DIN EN 840

Standardowe kolory:

Standardowe kolory:

Standardowe kolory:

Standardowe kolory:

Standardowe kolory:

Pojemniki blaszane

Pojemniki blaszane



Macie Państwo pytania, potrzebujecie więcej informacji? 

Już dziś cieszymy się na Państwa kontakt.

Niemcy

Craemer GmbH

Brocker Strasse 1  

33442 Herzebrock-Clarholz  |  Niemcy

Kolory i Znakowanie

Twój produkt, Twój indywidualny kolor? To nie problem, oferujemy duży wybór kolorów standardowych i niestandardowych.

Wszystkie produkty Craemer mogą zostać indywidualnie oznakowane napisami, logo lub numerowaniem.

(Możliwość znakowania zależy od wielkości zamówienia i ograniczeń technicznych. Umiejscowienie znakowania ustalane jest indywidualnie.)

Oferujemy następujące metody znakowania: 

Logo wykonane metodą gorącego stempla

Napis wykonany metodą gorącego stempla

Bieżąca numeracja wykonana metodą gorącego stempla

Logotyp wykonany w procesie wtrysku (wypukłodruk)

Przykład: Logo wykonane metodą gorącego stempla Przykład: Napis wykonany metodą gorącego stempla

www.craemer.com
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Michael Siebert
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Przedstawicielstwo w Polsce 

Polska Wschodnia

Arkadiusz Wissuwa

Tel.: +48 608 635 059

arkadiusz.wissuwa@craemer.com

Polska Zachodnia

Jacek Udziński

Tel.: +48 666 40 33 90

jacek.udzinski@craemer.com

www.craemer.pl
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