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1 typ produktu 
na stos

wszystkie kółka 
samonastawne 
znajdują się po 
jednej stronie

+70°C

-30°C

Średni ciężar 200 kg ORR* Dostępność 
(ze wszystkich 
czterech stron)

Rozpoznawalność
logo marki

Temperatura

13.3
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EA = 811 mm 

B = 142 mm

C = 182 mm

D = 605 mm

E = 40 mm

Specyfikacje 
 

Dostępny jest również 
model o niskim poziomie 

generowania hałasu

* ORR/UDL = Uniform Distributed Load

Rozmiar palety CC Rolly odpowiada połowie wielkości europalety, przez co doskonale nadaje się 
ona do przewożenia opakowań modułowych, takich jak skrzynki, pudła czy opakowania na alkohol. 
Palety CC Rolly można również wykorzystać jako podesty wystawowe w sklepach. Dostępny jest 
również model Low Noise Rolly posiadający certyfikat PIEK. Więcej informacji znaleźć można w ulotce 
przedstawiającej paletę CC Low Noise Rolly.

Zwrot 
 • Zwracany sprzęt powinien być zawsze odpowiednio 

wyczyszczony i w pełni funkcjonalny.
 • Sprawdzić, czy kółka nie są krępowane przez linki, 

materiał z tworzywa sztucznego lub inne odpady.
 • Upewnić się, że wszystkie kółka samonastawne 

znajdują się po jednej stronie.
 • Upewnić się, że każdy stos zawiera 1 typ produktu.
 • Upewnić się, że kółka w każdym stosie mają ten sam kolor.

Cechy i korzyści
 • Świetnie sprawdzają się w halach produkcyjnych.
 • Palety CC Low Noise Rolly można szybko układać w stosy.
 • Rama każdej palety posiada gładko zaokrąglone narożniki, dzięki czemu manewrowanie jest łatwe 

i bezpieczne.
 • Budowa każdej palety CC Rolly opiera się na ramie nośnej wyposażonej w dwa kółka stałe i dwa 

samonastawne.
 • Palety CC Rolly można z łatwością przewozić na wózkach, wózkach widłowych, lub 

na przenośnikach taśmowych, ponieważ posiadają one 4 belki stalowe o rozmiarach 
odpowiadających wielkości ramy.

 • Zaprojektowane zostały tak, aby spełniać najwyższe standardy higieny.

 • Wodoodporne.

Sprzęt uległ zniszczeniu? 
Możesz oddać go do naprawy w warsztacie lub wymienić na nowy i w pełni funkcjonalny.

CC Rolly


