Ποιότητα, η πιο δυνατή αξία.

Επισκόπηση Προϊόντων
Αξιόπιστες λύσεις για όλους τους βιομηχανικούς κλάδους

www.craemer.com

Πλαστικές παλέτες

Τα προϊόντα μας διακρίνονται για την αποτελεσματική χρήση των παλετών στην εφοδιαστική αλυσίδα

SL

παλέτες

Η πιο ελαφριά, αλλά ανθεκτική πρόταση του Craemer
μονομπλόκ χύτευση
χαμηλού βάρους παλέτα με τρία πέλματα
με ύψος παλέτας μόνο 120 mm
SL1
1200 × 800 × 120 mm

D παλέτες

Για ελαφριά και βαριά φορτία
εξαιρετική αναλογία κόστους/ποιότητας
ποικιλία επιλογών
D2: μία πραγματικά εναλλακτική λύση στην
παλέτα Düsseldorf

CS παλέτες

D2
800 × 600 × 160 mm

D1
D3/D3-5
1200 × 800 × 150 mm 1200 × 1000 × 150 mm

Πετυχημένη σε πολλούς τομείς της
βιομηχανίας
ιδανική για στοίβαξη σάκων, χαρτοκιβωτίων
και άλλα συσκευασμένα είδη
συνδυασμός πολλών ιδιοτήτων
ποικιλία τεχνικών επιλογών

CS1
CS3
1200 × 800 × 150 mm 1200 × 1000 × 150 mm

H παλέτες

Σημείο αναφοράς στον τομέα
της υγιεινής
η Νο1 παλέτα υγειονομικού τύπου στην Ευρώπη
η στάνταρ λύση στη βιομηχανία κρεάτων πάνω
από 20 χρόνια
	EURO H1: η μόνη πλαστική παλέτα με
αναγνωρίσιμη δυνατότητα ανταλλαγής

H3
H3
H1
1200 × 800 × 160 mm, 1200 × 1000 × 160 mm 1200 × 1000 × 160 mm
(αγώγιμη παλέτα)

H2
800 × 600 × 160 mm

H1
EURO H1
1200 × 800 × 160 mm
με υποδοχές
συγκράτησης κιβωτίων,
1200 × 800 × 160 mm

H1
1200 × 800 × 160 mm

CR2
800 × 600 × 160 mm

CR1
CR1
με ατσάλινες ράβδους, 1200 × 800 × 160 mm
1200 × 800 × 160 mm

CR1
CR3/CR3-5
CR3-5
CR3/CR3-5
με ατσάλινες ράβδους, με ατσάλινες ράβδους, 1200 × 1000 × 160 mm 1200 × 1000 × 160 mm
1200 × 800 × 160 mm 1200 × 1000 × 160 mm

TC1
1200 × 800 × 160 mm

TC1
1200 × 800 × 160 mm

CR παλέτες

Μέγιστη απόδοση με υψηλή ποιότητα
η κορυφαία σε πωλήσεις RFID παλέτα
η καλύτερη ποιότητα για σύνθετες εφαρμογές
ιδανική για συστήματα ραφιών και
αυτοματοποιημένες διαδικασίες αποθήκευσης

TC παλέτες

Σημείο αναφοράς στην κλειστή παλέτα
παντελώς κλειστή άνω - κάτω επιφάνεια για 		
εφαρμογές βαρέος τύπου
πατενταρισμένη γεωμετρία συγκόλλησης
υγειονομικού τύπου παλέτα βαρέων φορτίων
σύμφωνη με όλες τις κλειστές παλέτες της αγοράς

TC1
1200 × 800 × 160 mm

TC1
1200 × 800 × 160 mm

TC3/TC3-5
TC3/TC3-5
TC3/TC3-5
1200 × 1000 × 160 mm 1200 × 1000 × 160 mm 1200 × 1000 × 160 mm

L

παλέτες

Η απόλυτη παλέτα της εφοδιαστικής αλυσίδας
ιδανική για την εσωτερική διακίνηση
συμβατή με καινούργια και παλαιά συστήματα
EURO L1®: ομοιόμορφη κατασκευή με την ξύλινη ευρωπαλέτα
EURO L1®
1200 × 800 × 150 mm
Οι πλαστικές παλέτες Craemer είναι ασφαλείς
για τρόφιμα, αναλόγως της έκδοσής τους.

L3
1200 × 1000 × 160 mm

Οι πλαστικές παλέτες Craemer διατίθενται με αντιολισθητική επίστρωση
Palgrip® στην άνω επιφάνεια και / ή στην επιφάνεια κάτω από τις
τραβέρσες (πέλματα) των παλετών ως στάνταρ επιλογή ή προαιρετικά.

Αναλόγως του τύπου και της έκδοσης, οι πλαστικές παλέτες Craemer διατίθενται με
διάφορες επιλογές περιμετρικού χείλους προστασίας, εσωτερικών αντιδιαβρωτικών
ατσάλινων ενισχυτικών ραβδών, συγκολλημένων πελμάτων ή αντιολισθητικής επιφάνειας.

Κιβώτια και Περιέκτες αποθήκευσης και μεταφοράς
Πρώτης τάξης ποιότητα για ποικίλες εφαρμογές

Μεγάλοι κάδοι
125–400 l
ιδανικοί για αποθήκευση και μεταφορά
εισχωρούμενοι, κατάλληλοι για ανάληψη από
περονοφόρο (εκτός από τον μεγάλο κάδο 125 l)
με λεία τοιχώματα

μεγάλος κάδος 125 l
αξεσουάρ: καπάκι
505 × 505 × 715 mm

μεγάλος κάδος 210 l
αξεσουάρ: καπάκι, τρόλλεϋ
790 × 605 × 685 mm

στοιβαζόμενος &
εισχωρούμενος κάδος 300 l
αξεσουάρ: καπάκι
1200 × 780 × 580 mm

μεγάλος κάδος 400 l
αξεσουάρ: καπάκι, τρόλλεϋ
945 × 725 × 830 mm

δοχείο 40 l
αξεσουάρ: καπάκι, τρόλλεϋ		
Ø 420 × 445 mm

δοχείο 50 l
αξεσουάρ: καπάκι, τρόλλεϋ		
Ø 420 × 540 mm

δοχείο 75 l
αξεσουάρ: καπάκι απλό ή
κουμπωτό, τρόλλεϋ 		
Ø 515 × 530 mm

δοχείο 110 l
αξεσουάρ: καπάκι απλό ή
κουμπωτό, τρόλλεϋ 		
Ø 515 × 733 mm

δοχείο 200 l
αξεσουάρ: καπάκι, τρόλλεϋ 		
Ø 730 × 670 mm

κουβάς 20 l
Ø 380 × 280 mm

κουβάς 30 l
Ø 380 × 420 mm

κουβάς 65 l
αξεσουάρ: καπάκι		
Ø 590 × 330 mm

κουβάς 85 l
αξεσουάρ: καπάκι 		
Ø 628 × 385 mm

σκάφη 100 l
με / χωρίς σιφώνι και πώμα
αξεσουάρ: επιτραπέζια βάση ή
επιτοίχια βάση 		
980 × 550 × 310 mm

τελάρο 25 l
475 × 340 × 220 mm

τελάρο 50 l
830 × 530 × 200 mm

τελάρο 55 l
750 × 445 × 200 mm

λεκάνη 40 l
730 × 480 × 180 mm

λεκάνη 80 l
760 × 500 × 320 mm

τελάρο στοιβαζόμενο &
εισχωρούμενο / τελάρο
φιλέτων 10 kg / 15 l
600 × 400 × 125 mm

τελάρο στοιβαζόμενο &
εισχωρούμενο / τελάρο
φιλέτων 15 kg / 20 l
600 × 400 × 150 mm

τελάρο στοιβαζόμενο &
εισχωρούμενο / τελάρο
φιλέτων 30 kg / 32 l
αξεσουάρ: καπάκι 		
600 × 400 × 225 mm
στάνταρ αποχρώσεις:

τελάρο στοιβαζόμενο &
εισχωρούμενο / τελάρο
φιλέτων 20 kg / 35 l
800 × 450 × 190 mm
στάνταρ αποχρώσεις:

τελάρο στοιβαζόμενο &
εισχωρούμενο / ευρω-τελάρο
ψαριών 25 kg / 40 l
αξεσουάρ: καπάκι		
800 × 400 × 225 mm
στάνταρ αποχρώσεις:

Κουβάδες - Δοχεία
20–200 l
ιδανικοί για ανάμειξη, αποθήκευση και
μεταφορά αγαθών
ειδικά προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις
ευαίσθητων χώρων υψηλής υγιεινής και
καθαριότητας
ανθεκτικοί, ύψιστη ποιότητα

Τελάρα και Λεκάνες
μεταφοράς
25–80 l
μεγάλη αξιοπιστία και ασφάλεια για χρήση
σε χώρους υψηλής υγιεινής
εξαιρετική εργονομία και πολυχρηστικότητα
στοιβαρότητα και ανθεκτικότητα

Τελάρα στοιβαζόμενα &
εισχωρούμενα / Τελάρα ψαριών
10–50 kg / 15–75 l
μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλή ποιότητα
κατασκευής
ανθεκτικά στη θραύση, ανθεκτικά στην κρούση
στοιβαζόμενα, εισχωρούμενα, εξοικονόμηση
χώρου

Περιέκτες για τον
κατασκευαστικό τομέα

τελάρο στοιβαζόμενο &
εισχωρούμενο / τελάρο
ψαριών 40 kg / 60 l
800 × 450 × 270 mm
στάνταρ αποχρώσεις:

τελάρο στοιβαζόμενο &
εισχωρούμενο / τελάρο ψαριών
50 kg / 75 l (έκδοση 1.1*)
890 × 560 × 235 mm
στάνταρ αποχρώσεις:

τελάρο στοιβαζόμενο &
εισχωρούμενο / τελάρο ψαριών
50 kg / 75 l (έκδοση 1.2*)
890 × 560 × 235 mm
στάνταρ αποχρώσεις:

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

20–200 l
κατάλληλοι για χρήση σε διάφορες εφαρμογές
ύψιστη ποιότητα με μεγάλο πάχος τοιχωμάτων
πιστοποιημένο κατά TÜV (FMK και D-SMK)

κουβάς 20 l
Ø 380 × 280 mm

κουβάς 30 l
Ø 380 × 420 mm

κουβάς σκυροδέματος 90 l
αξεσουάρ: τρόλλεϋ
Ø 628 × 385 mm

κουβάς σκυροδέματος (D-SMK)
με ενσωματωμένο χαλύβδινο
στεφάνι, αξεσουάρ: τρόλλεϋ		
Ø 628 × 385 mm

κάδος σκυροδέματος 200 l
990 × 665 × 490 mm
στάνταρ αποχρώσεις:

Κοντέινερ γενικής χρήσης
45–400 l
ιδανικά για διάφορες εφαρμογές
εξασφαλίζουν μία ασφαλή και καθαρή 		
μεταφορά
σκάφη γενικής χρήσης 45 l
910 × 700 × 90 mm

κοντέινερ γενικής χρήσης / κάδος
αμμοχάλικου 210 l
αξεσουάρ: καπάκι απλό ή αρθρωτό
790 × 605 × 685 / με καπάκι 775 mm
στάνταρ αποχρώσεις:

κοντέινερ γενικής χρήσης / κάδος
αμμοχάλικου 400 l
αξεσουάρ: καπάκι απλό ή αρθρωτό
945 × 725 × 830 / με καπάκι 930 mm
στάνταρ αποχρώσεις:

κλούβα μεταφοράς πουλερικών
840 × 495 × 295 mm
κατόπιν αιτήματος

Τα κιβώτια - περιέκτες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σειρά είναι ασφαλή για τρόφιμα.
*Δεν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των εκδόσεων 1.1 και 1.2. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης για περαιτέρω πληροφορίες.

Επιπλέον προϊόντα
Ύψιστη ποιότητα για ποικίλες εφαρμογές

CB παλετοκιβώτια
470–610 l

μονομπλόκ χύτευση με έγχυση, 3 χυτευμένα πέλματα
στοιβαρά και οικονομικά
ιδανικά για καθημερινή μεταχείριση σε διάφορους
βιομηχανικούς χώρους
καπάκι: προστατεύει το φορτίο, ελαχιστοποιεί τη ζημιά του
προϊόντος. Ασφαλής συγκράτηση λόγω μανδάλωσης.

CB1 470 l
1200 × 800 × 740 mm
στάνταρ αποχρώσεις:

καπάκι CB1
διαστάσεων ευρωπαλέτας
στάνταρ αποχρώσεις:

CB3 610 l
1200 × 1000 × 740 mm
στάνταρ αποχρώσεις:

καπάκι CB3
διαστάσεων βιομηχανικής
παλέτας
στάνταρ αποχρώσεις:

Πλαστικά καπάκια
Στοιβαζόμενα και με ακριβή εφαρμογή

κατάλληλα για χρήση με όλα τα στάνταρ επαναχρησιμοποιούμενα κιβώτια
ελαχιστοποιήστε τη ζημιά των προϊόντων, προστατέψτε τα φορτία
οι εκδόσεις ESD προστατεύουν από βλάβες ηλεκτρικής εκκένωσης

Προτάσεις συστημάτων
αποθήκευσης

πλαστικό καπάκι
διάστασης
ευρωπαλέτας

πλαστικό καπάκι
διάστασης βιομηχανικής
παλέτας

Ευέλικτα συστήματα αποθήκευσης για ποικίλες εφαρμογές
Συνδυάζοντας παλέτες και καπάκια Craemer με περίβλημα συστήματος αποθήκευσης
Εύχρηστο με όλες τις παλέτες Craemer με εξωτερικό περιμετρικο χείλος 			
προστασιας 22 mm
Διαθέσιμο σε διάφορα ύψη και πάχη περιβλήματος
Εξοικονόμηση χώρου για βέλτιστη μεταφορά κενών συστημάτων αποθήκευσης
Ασφαλής μεταφορά ογκωδών εμπορευμάτων, καθώς και μικρών 			
συσκευασιών διαφορετικών μεγεθών (π.χ. μεταφορά ανταλλακτικών)

Ασφάλεια καρουλιών, βαρελιών
Λύσεις μεταφοράς και αποθήκευσης

Συμβατοί υποδοχείς με τα μοντέλα παλετών CR1, H1, CR3, CR3-5 & H3
Υποβοήθηση συγκράτησης φορτίου με ένα μόνο εξάρτημα
Μέγιστη χρήση 4 υποδοχέων / παλέτα
Επιδέχονται εύκολη φόρτωση εμπορευμάτων και από τις δύο πλευρές
της παλέτας

CC1 Προστατευτικό Πλαίσιο για Παλέτες
Επιστρέψιμη λύση συσκευασίας για όλες τις βιομηχανίες
Κατάλληλο για διαφορετικά ύψη συσκευασίας
Στοιβάζεται το ένα πάνω στο άλλο
Επιλογή περιμετρικού χείλους προστασίας, ανάλογα με την
τοποθέτηση παλέτας ή καλύμματος (καπάκι)
Εύκολη και εργονομική τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση χάρη στα
κλιπς αυτόματης ασφάλισης σε κάθε μεγάλη πλευρά
Επισκευάζεται εύκολα, λόγω διαθέσιμων ανταλλακτικών τεμαχίων

Τα κιβώτια - περιέκτες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σειρά είναι ασφαλή για τρόφιμα.

Αποχρώσεις και Επισήμανση
Χρειάζεστε κάποια ιδιαίτερη απόχρωση; Δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς προσφέρουμε
μία μεγάλη γκάμα στάνταρ και ειδικών αποχρώσεων. Όλα τα προϊόντα της Craemer
μπορούν φυσικά να είναι εξατομικευμένα με την επισήμανση γραμμάτων, λογότυπου ή
ακολουθίας αριθμών. (Όλες οι προσαρμοσμένες απαιτήσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε
ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας και να εξαρτώνται από την τεχνοτροπία και τη θέση της

παράδειγμα: λογότυπο (εν θερμώ εκτύπωση)

εκτύπωσης. Λεπτομέρειες διατίθενται κατόπιν αιτήματος.)
Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές επισήμανσης:
λογότυπο (εν θερμώ εκτύπωση)
γράμματα (εν θερμώ εκτύπωση)
ακολουθία αριθμών (εν θερμώ εκτύπωση)
ανάγλυφο λογότυπο

παράδειγμα: γράμματα (εν θερμώ εκτύπωση)

Τεχνολογία Palgrip® Anti-slip (αντιολισθητική)
Οι πλαστικές παλέτες Craemer Palgrip® με την πρωτότυπη αντιολισθητική επίστρωση και
τεχνολογία Palgrip® προσφέρουν απαράμιλλη απόδοση για αξιόπιστο χειρισμό και ανάληψη
φορτίου. Η αντιολισθητική επίστρωση στην άνω επιφάνεια της παλέτας ή εναλλακτικά στην
επιφάνεια κάτω από τις τραβέρσες (πέλματα) των παλετών παρέχει εξαιρετική αντοχή στην
ολίσθηση, καθιστώντας την ως ιδανική λύση για οποιαδήποτε τεχνική απαίτηση στον χώρο
των logistics. Σε σύγκριση με τις κοινές λείες πλαστικές επιφάνειες, η αντιολισθητική πρόταση
Craemer Palgrip® προσφέρει απόλυτη αντοχή στην ολίσθηση χάρη στη μοναδική δομή κόκκων
της. Αυτή η δομή παρέχει αξιόπιστο χειρισμό ακόμη και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή, πολύ
περισσότερο, και σε κεκλιμένη θέση. Η συγκεκριμένη τεχνολογία υποβοηθάει σε εξαιρετικά
μεγάλο βαθμό τη χρήση παλετών κατά την περιστροφή τους, στην αποθήκευση σε ψηλά
ράφια, καθώς και κατά τη χρήση σε κυλινδρικούς (ράουλα) ή αλυσιδωτούς ταινιόδορμους.

TC1 Palgrip® παλέτα

Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά
Ανάλογα με τη σειρά και τη συγκεκριμένη έκδοση τους, οι πλαστικές παλέτες Craemer
μπορούν να εξοπλιστούν με επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως μία ποικιλία
επιλογών περιμετρικού χείλους προστασίας για αυξημένη ασφάλεια του φορτίου κατά τη
μεταφορά και αποθήκευση ή με εσωτερικές ατσάλινες ράβδους -ανθεκτικές στη διάβρωσηπρος ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας αποθήκευσης μεγάλων φορτίων σε ράφι. Οι
πλαστικές παλέτες Craemer μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με chip RFID για εύκολη και
αποτελεσματική παρακολούθηση, ιχνηλάτηση και διαχείριση της πορείας του φορτίου.
Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων του Οίκου Craemer για λεπτομερείς ερωτήσεις
σχετικά με τη διαθεσιμότητα των παραπάνω δυνατοτήτων στις διάφορες σειρές παλετών.

Αναπαράσταση εσωτερικής ενίσχυσης
παλετών με ατσάλινες ράβδους

Υλικό κατασκευής
Τα πλαστικά προϊόντα Craemer από πρωτογενές υλικό είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας καθαρό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(HDPE). Αυτό το υλικό προσφέρει υψηλή αντοχή στην κρούση, σταθερότητα και ανθεκτικότητα. Σε σύγκριση με άλλα είδη πλαστικών, το HDPE
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποφεύγοντας θραύσεις, ακόμη και σε χαμηλές και αρνητικές θερμοκρασίες. Συμπεριφέρεται με άριστη αντοχή έναντι
οξέων, αλκαλικών διαλυμάτων και άλλων χημικών ουσιών. Οι πλαστικές παλέτες Craemer διατίθενται επίσης από αναγεννημένο υλικό υψηλής
ποιότητας. Το αναγενημμένο υλικό είναι κατασκευασμένο από λιωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE) υψηλής ποιότητας, από το οποίο όλες οι ακαθαρσίες
έχουν φιλτραριστεί προσεκτικά κατά τη διάρκεια μίας εντατικής διαδικασίας καθαρισμού. Υιοθετώντας τη συγκεκριμένη φιλοσοφία χρήσης υλικών,
διακρίνεται σαφώς η θέση μας στην αγορά από άλλες προτάσεις, καθώς δε χρησιμοποιούνται άλλα υλικά άγνωστης και διαφορετικής πηγής
από τη δική μας, όπως «ανακυκλώσιμα» (όχι πρωτογενή) ή ανάμεικτα πλαστικά από απορρίμματα ανθρώπινης δραστηριότητας. Τηρώντας τους
αυστηρούς κανονισμούς και νόρμες ποιότητας, καθώς και τους εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας, οι πλαστικές παλέτες Craemer από αναγενημμένο
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) προσφέρουν σταθερά και διαχρονικά υψηλή ποιότητα και ένα ύψιστο επίπεδο απόδοσης που είναι
συγκρίσιμο με τις πλαστικές παλέτες κατασκευασμένες από πρωτογενές υλικό.

Κορυφαία προϊόντα για όλους τους βιομηχανικούς κλάδους
Η Craemer αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές υψηλού όγκου παραγωγής πλαστικών
με την τεχνικής της χύτευσης με έγχυση. Η σειρά προϊόντων πολλαπλών χρήσεων περιλαμβάνει πλαστικές παλέτες,
πλαστικά κιβώτια, περιέκτες αποθήκευσης και μεταφοράς, καθώς και τροχήλατους κάδους.
Είτε πρόκειται για παλέτες για τον κλάδο των τροφίμων ή τη φαρμακοβιομηχανία, είτε για περιέκτες μεταφοράς για τον
κλάδο της αλιείας και της κρεατοβιομηχανίας, είτε για τροχήλατους κάδους για τον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων η ορθή τεχνογνωσία και η εμπειρία δεκαετιών έχουν συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και παραγωγή όλων των
υψηλής ποιότητας πλαστικών προϊόντων της Craemer.

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες;
Προσβλέπουμε στην κλήση σας / στο μήνυμά σας.
Κατασκευαστής:

Διανέμεται με τοπική εκπροσώπηση:

Γερμανία (Κεντρικά γραφεία Τμήμα Εξαγωγών)

SPIMA LTD

Craemer GmbH

Πειραιώς 22, 2233 Λατσιά

Brocker Strasse 1

Τ.Κ. 17036, Λατσιά, Κύπρος

33442 Herzebrock-Clarholz | Γερμανία

Τηλ.: +357 22486393

Τηλ.: +49 5245 43-0 | Φαξ: +49 5245 43-201

Ηλ. Διεύθυνση: info@spima.com.cy

Ηλ. Διεύθυνση: info@craemer.com

www.craemer.com

Έκδοση 03/2021, Νο. 4

www.craemer.com/en

