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Informaciją apie aktualias kainas ir užsakymus teikia regionų vadybininkai

KARTONINIAI KAMPUOČIAI

Naudojimas: Pavaizduotas žemiau. Pažymėti „Recycling“ ženklu.
Ilgis

Storis

Šoninių kraštų plotis

Padėklas (paletė)

40–6 000 mm

2–10 mm

25–100 mm

2 000–4 000 vnt.

Prekės ženklas

PLASTIKINIAI KAMPAI

Tipas

Paskirtis

Pakuotė

A formos kampas

Skirti 18–25 mm storio stalviršių/plokščių
kampų apsaugai

• 1 000 vnt.
• 2 000 vnt.

Prekės ženklas

L formos kampas

Skirti apsaugoti rišimo juostomis
tvirtinamų gaminių paviršius (kampai
dedami po PP, PET ar plieno juosta, kurios
plotis <32 mm)

• 1 000 vnt.
• 2 000 vnt.

„FOAM“ KAMPAI

Apsauga nuo UV spindulių: 12 arba 24 mėn.
Tipas

Kampo matmenys

Ilgis

Spalva

L formos kampas

32×9 mm

2 000 mm

balta

U formos kampas

23×7 mm

2 000 mm

balta

U formos kampas

23×9 mm

2 000 mm

balta

U formos kampas

32×12 mm

2 000 mm

balta

Prekės ženklas

PADĖKLINIAI PP KAMPAI

Visiškai perdirbami. Atsparūs drėgmei.
Vieneto svoris: ≈ 0,5 kg.
Pritaikyti krovos darbams su hidrauliniais vežimėliais ir autokrautuvais.
Keliamoji galia: dinaminė 1 273 kg; statinė 3 182 kg.
Naudojimas: Pavaizduotas žemiau.
Tipas

Kojelės aukštis

Ilgis

Šoninė sienelė

Spalva

45-760-B

45 mm

760 mm

50 mm

juoda

95-760-B

95 mm

760 mm

50 mm

juoda

95-991-B

95 mm

991 mm

50 mm

juoda

Prekės ženklas

OptiLedge®

PRIVALUMAI:
• Leidžia taupyti sandėliavimo plotą – kartu sudėti 470 padėklinių PP kampų pagal
tūrį užima tiek pat vietos kaip 9 mediniai padėklai.
• Mažina gabenimo kaštus – vilkiko su puspriekabe, pakrauta naudojant
padėklinius PP kampus, bendras svoris yra apie 1 t mažesnis nei su kroviniu ant
medinių padėklų.
• Palengvina krovinių eksportą – padėkliniai PP kampai yra saugus fitosanitariniu
požiūriu, todėl jiems nereikalingas specialus sertifikavimas/ženklinimas ir (ar)
apdorojimas.
• Padeda suformuoti krovinį pagal krovininio automobilio matmenis – naudojant
padėklinius PP kampus galima įvairinti pakuotės ilgį ir plotį:

