
Made with recycled materials

PALLET CHỐNG TRÀN DẦU/HOÁ CHẤT 1235
Pallet chống tràn 1235 được sản xuất từ chất liệu polyethylene bền chắc 
với thiết kế thông minh giúp chịu được tải trọng lớn của 04 thùng phuy và 
ngăn ngừa nguy cơ chảy tràn khi xảy ra sự cố.

- Tải trọng lên tới 2721,6 kg/chiếc giúp cho pallet 
chống tràn PL1231 chứa được 04 thùng phuy đầy.
- Dễ dàng mang vác bởi một người với trọng lượng nhẹ 36,3 
kg.
- Được đúc khuôn nguyên khối với thiết kế máng 
chứa mọi dung dịch từ nước, xăng dầu tới hoá chất. Ngăn 
ngừa nguy cơ tràn vãi khi bục/đổ thùng phuy. - Độ cao 25,4 
cm được tính toán hợp lý để chất lên, hạ hàng hoá xuống dễ 
dàng.
- Phần chân đế có kích thước gọn gang và phần sàn loe rộng 
giúp chứa được nhiều hàng mà không tốn nhiều diện tích 
kho.
- Chất liệu 100% LDPE kháng tia UV, không bị rỉ sét, không bị 
ăn mòn, chịu được hầu như mọi loại hoá chất trong thời gian 
dài.
- Hai tấm sàn bền chắc và chống trơn có thể lắp vào pallet 
mà không cần cài chốt. Chỉ cần một người thao tác.
- Lỗ thoát giúp việc rút chất lỏng bên trong ra thuận tiện hơn 
mà không phải nhấc sàn và toàn bộ pallet lên.
- Có thể xếp chồng lên nhau khi không sử dụng để tiết kiệm 
diện tích khi lưu trữ, vận chuyển.

Quy cách: Dùng cho 4 thùng phuy dung tích 55 gallon/208 lít .  Độ dày 25cm 
giúp cho việc xếp dỡ cũng như kê đặt thùng phuy thuận tiện và an 
toàn hơn. Thiết kế cho phép xe nâng nâng được từ 4 hướng.

Chất liệu: 

Màu sắc: 

100% polyethylene  

Thân màu vàng - sàn màu đen 

Xuất xứ Mỹ 

Thông số kĩ thuât: 

Model Mô tả Kích thước 
(mm) 

Tải 
trọng 

Thể tích 
chứ a 

Trọng 
lượng 

1230 
Pallet chống tràn (4 thùng 
208L), không có lỗ thoát 

1295 x 1295 x 
254 2722 kg 250 lít 36 kg 

1235 Pallet chống tràn (4 
thùng 208L), có lỗ thoát 

1295 x 1295 x 
254 2722 kg 250 lít 36 kg 

0676 
Bậc kê thoải với mặt chống 
trơn giúp đưa thùng phuy 
từ sàn lên trên măt pallet 

(Polyethylene & thép) 

1410 x 724 x 
222 318 kg - 19.5 kg 

Sản phẩm đáp ứng các qui điṇh về phòng  ngừa, kiểm soát và ứng phó sư ̣cố tràn đổ  hóa chất, 
qui điṇh đối với bảo quản thùng chứa chất lỏng củ  Bộ Môi trường Mỹ (Meets SPCC, EPA

Container Storage Regulation 40 CFR 264.175, and UFC Spill Containment Regulations).

http://spillcontainment.com/spill-pallet-flexible-models
http://spillcontainment.com/nestable-model-spill-containment-pallet

