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Informações Adicionais

- Consultar disponibilidade de cores
- Disponível em material condutivo

DATA SHEET - CN-P 6412 - (LINHA PRATIKA)

Caixas empilháveis

Tampa (Opcional)

Alças Ergonômicas

Possui local para porta etiquetas

(somente caixas Fechadas)

Produto Leve

Área de  gravação de logo.

Uso para transporte de auto peças

Fundo Fechado

Fundo Aberto

As caixas da linha PRATIKA são indicadas para transporte 
e armazenamento de uso geral. São caixas resistentes que 
oferecem ao produto máxima proteção e praticidade no 
manuseio. 
Acabamento perfeito com cantos arredondados que 
trazem  mais conforto ao operador,  além de um espaço 
para personalização (gravação do logo).
A linha PRATIKA, pode ser usada em diversos segmentos: 
laticínios, colheita de frutas e legumes, frigoríficos, 
quitandas, feira livres, supermercados, indústrias.
Podem ser encontradas nos modelos vazadas, por 
possuirem aberturas que permitem a circulação do ar ou a 
vazâo de líquidos e também nos modelos fechados para 
uso geral.

       600x400x120        596x396x117          554x364            550X360              98           1,48      19.5          PP

       600x400x120       596x396x117           554x364            550x360              98           1,32      19.5          PP

        600x400x120       596x396x117           554x364            550x360              98           1,33      19.5          PP

       600x400x120       596x396x120           554x364            550x360              98           1,32      19.5          PP

    600x400x120       596x396x120           554x364            550x360              98           1,31      19.5          PP

A linha Pratica foi desenvolvida para ser compatível dimencionalmente com as linha Euro 
e KLT e para proporcionar praticídade no uso.
Utilizada especialmente no transporte de produtos alimentícios garannte a segurança e a 
preservação dos produtos transportados.
Disponível em polipropileno e PEAD.  

- Design Moderno
- Resistente ao impacto, óleo e variações de temperatura
- Caixas Leves
- Colunas desenvolvidas para suportar grades cargas de empilhamento
- Grande números de pontos para pegas de Robô
- Medidas padronizadas para Pallets 1200 x 1000

ALÇA VAZADA ALÇA EM CONCHAALÇA FECHADA

Totalmente Fechada
 (alça em concha)

Lateral aberta com fundo Fechado
(alça aberta)

Lateral aberta com fundo Fechado
(alça fechada)

Lateral Aberta com fundo vazado
(alça aberta)

Lateral Aberta com fundo vazado
( alça fechada)

Dimensões
Nominal em mm

Compr.xLarg.xAlt.
(milimetros)

Dimensões
Externas em mm
Compr.xLarg.xAlt.

(milimetros)

Dimensões
Internas TOPO 
Compr. x Larg.

(milimetros)

Dimensões
Internas BASE 
Compr. x Larg.

(milimetros)

Dimensões
Altura 

Interna Útil 
(milimetros)

Peso
(kg)

Cap.
(Litros)

MaterialCN P 6412
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