
Jakość która się opłaca. 

Gotowe na wszelkie wyzwania.

Jakość, która się opłaca. 

Portfolio                 od Craemer

• dostępne jako: 
Paleta euro TC1 1200 x 800 mm                                                                                             
Paleta przemysłowa CR3/3-5 1200 x 1000 mm

• Ranty zabezpieczające: 0 mm

• Palgrip®-antypoślizg na całej powierzchni odkładczej

Palety TC

• dostępne jako: 
Paleta euro H1 1200 x 800 mm 
Paleta przemysłowa H3 1200 x 1000 mm

• Ranty zabezpieczające: 0 mm, 7 mm

• Zamknięte płozy antypoślizgowe Palgrip® 

Palety H

• dostępne jako: 
Paleta euro CS1 1200 x 800 mm 
Paleta przemysłowa CS3 1200 x 1000 mm

• Ranty zabezpieczające: 0 mm, 7 mm, 22 mm odstające

• Zamknięte płozy antypoślizgowe Palgrip® 

Palety CS

• dostępne jako: 
Paleta euro L1 1200 x 800 mm 
Paleta przemysłowa L3 1200 x 1000 mm

• Ranty zabezpieczające: 0 mm, 7 mm odstające

• Pasy antypoślizgowe Palgrip® na powierzchni odkładczej palety oraz zamknięte płozy 

antypoślizgowe Palgrip®

Palety L

• dostępne jako: 
Paleta euro CR1 1200 x 800 mm 
Paleta przemysłowa CR3/3-5 1200 x 1000 mm                                                                 
Paleta przemysłowa US-Standard CR4/4-5  48 x 40 "

• Ranty zabezpieczające: 0 mm, 5 mm

• Pasy antypoślizgowe Palgrip® na powierzchni odkładczej palety

Palety CR

Przedstawicielstwo w Polsce
Polska Wschodnia
Arkadiusz Wissuwa
Tel.: +48 608 635 059
arkadiusz.wissuwa@craemer.com

Polska Zachodnia
Jacek Udziński
Tel.: +48 666 403 390
jacek.udzinski@craemer.com
www.craemer.pl

Macie Panstwo pytania, potrzebujecie wiecej informacji?
Juz dzis cieszymy sie na Panstwa kontakt.

Niemcy 
Craemer GmbH
Brocker Straße 1
33442 Herzebrock-Clarholz | Niemcy

Europa Wschodnia
Michael Siebert
Tel:: +49 52 45 43-505
Mobil: +49 170 5613456
michael.siebert@craemer.com
www.craemer.com
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Jakość, która się opłaca. 

Antypoślizgowe, bezpieczne, niezawodne.
Palety z systemem Palgrip® firmy Craemer zapewniają doskonałe wyciszenie i stabilność kierunkową przy przemieszczaniu w przenośnikach rolkowych i łańcuchowych. Odporne na 
ścieranie powłoki antypoślizgowe wyróżniają się doskonałą odpornością na poślizg zarówno na górnej powierzchni palety jak i od spodu płóz. Wysokiej jakości struktura powłoki Palgrip® 
zapewnia doskonałe zabezpieczenie antypoślizgowe nawet w wilgotnych warunkach. Decydując się na palety z systemem Palgrip® uzyskują Państwo wszechstronny, niezawodny nośnik 
na potrzeby procesów logistycznych. Tylko teraz, tylko w Craemer.

Powłoka antypoślizgowa Palgrip® odporna jest 
zarówno na zimno jak i ciepło, od -30°C do +40°C.

W porównaniu ze zwykłymi powierzchniami z 
tworzywa sztucznego, płyty antypoślizgowe 
Palgrip® firmy Craemer zapewniają absolutną 
antypoślizgowość nawet przy wysokiej wilgotności 
dzięki strukturze powłoki.

Wyjątkowe płyty antypoślizgowe Palgrip®  
produkowane są z wysokiej jakości HDPE i stosowane 
zarówno do  powierzchni odkładczej palety...

...jak również jako spody płóz są dospawywane i 
poprzez to wyjątkowo stabilne i trwałe.

Nawet przy pochyleniu ładunek pozostaje 
bezpiecznie na palecie.

Gotowe na wszelkie wyzwania
Na stołach obrotowych W regale wysokiego składowania W przenośnikach łańcuchowychW przenośnikach rolkowych


