
ALTRAD BAUMANN Paletové systémy:

5.02 Stav 02/06
Doprava a paletové elementy

Jejich přednosti

lll Nosnost modulové palety až 2 tuny.

lll Svými rozměry jako modulové palety, umožňují uklá-
dání euro palet 

lll Je to přepravní prostředek, který se hodí na každé 
staveniště a do každého skladu.

ALTRAD BAUMANN “Super-mřížová paleta 50”
Více hospodárnosti a uskladnitelnosti a to i v kombinaci s 
klasickými EURO paletami !

Super-mřížová paleta 50
pozink
Art-Nr. 84 14 00

lll Jednoduše odstraníte čelní mříž  a palety jsou připraveny na nakládání klasických
palet

lll Díky kvalitnímu dnu a bočním mřížím zabrání naše paleta rozsypání či poztrácení
věcí.

lll Super mřížová paleta 50 je zrovna tak vhodná pro uložení různých polotovarů či k
uskladnění nebo odvozu odpadu např. při dřevovýrobě a pod.

lll Se 4 vrstvou dřevěnou podlahou je zaručena i velmi vysoká nosnost a odolnost této
palety

lll Všechny naše typy palet jsou vybaveny nosnými 
oky pro manipulaci jeřábem.

lll Palety jsou přizpůsobeny i ke skládání jedné na 
druhou a to díky pouzdrům na každé stojce.
Nepotřebují žádnou další fixaci a dokáže je na 
sebe naskládat i nepříliš zkušený jeřábník či 
destař.

ALTRAD BAUMANN Stahovací paleta
Pro uspořádání ve skladu a při transportu zaměřovacích
laviček.

lll Na tuto stahovací paletu jednoduše uložíme stavěcí rámy nebo
lešenářské trubky.Při dopravě již nemusíme jednotlivé díly ničím
přivazovat, protože stahovací pásy je chrání proti vyklouznutí.
Jsou totiž vybaveny protiskluzovým povrchem. Na paletě je 
umístěn i koš na menší součástky 
takže snadno docílíte efektivního 
uložení například vašeho
fasádního lešení ProfiTech.

Stahovací paleta
pozink
Art-Nr. 13 51 00
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lll Díky její vysoké nosnosti můžeme přepravovat
železo,lešení,trámy,prkna,stavební překlady apod.

lll Vypočítaná a ověřená nosnost palety je 20 kN (2 t).

lll Pro uskladnění a přepravu od  šalovacích svorek až po modulové
palety.

lll Rozměry palety umožňují kladení euro palet do této palety např.
při nakládání jeřábem a podobně.

lll Díky velkému a bohatému příslušenství se dá paleta například
prodloužit. Nyní díky naší modulové paletě můžete bez 
jakých- koliv problémů snadno a rychle transportovat neskladný
a těžký náklad jako jsou např. trámy, řezivo, ale i železné 
konstrukce.Odpadnou vám zbytečné potíže při nakládání 
jeřábem - jak zajistit náklad a podobně.

ALTRAD BAUMANN Modulový systém: 
Bezpečnost a jistota při dopravě.
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Modulová paleta 530 er, 
pozink, nosnost 2 t
Art.-Nr. 82 28 00

Modulová paleta 830 er, 
pozink, nosnost 2 t
Art.-Nr. 82 28 10

Rukojeť, 
pozink    jen pro       +
Art.-Nr. 82 29 20

Koš, pro modulové palety 
pozink
Art.-Nr. 82 29 00

Modulová paleta 590 er , 
pozink, nosnost 2 t
Art.-Nr. 82 29 70

Modulová paleta 950 er , 
pozink, nosnost 2 t
Art.-Nr. 82 29 72

Organizační box
pozink, nosnost 1t
Art.-Nr. 82 29 80

Modulová mřížová paleta
pozink, nosnost 2 t
Art.-Nr. 82 28 08

ALTRAD BAUMANN 
Palety na lešení
Rychlost při nakládání a skládání.

S jednou komisní paletou na rámy a jednou komisní paletou
na lešenářské podlahy ALTRAD BAUMANN, můžete 
přehledně uložit od 85m2 do 101m2 fasádního lešení včetně
všech prvků - diagonál, zábradlí, rámů, spojek, klíčů a 
podobně. Získáte přehled a zamezíte ztrátě jednotlivých částí a
usnadníte skladování.

lll S tímto máte váš sklad a přepravu dokonale pod kontrolou.

lll Díky promyšlené technice je skládání palet z kamionu nebo 
přívěsu o jednom muži naprosto bez jakýchkoli problémů.

lll S oběma typy palet je samozřejmě možno manipulovat jak 
vysokozdvižným vozíkem tak jeřábem. Palety se také dají 
skládat na sebe.

lll Stavěcí rámy, podlážky, zábradlí, diagonály,výztuhy a všechny
malé součásti jsou konečně všechny pohromadě což umožní 
bezproblémový transport a skladování.

lll To vám značně ulehčí přípravu na další stavbu, už nikdy 
nebudete muset  běhat po skladě a hledat jednotlivé díly.

Komisní paleta pro stavěcí rámy:
pro 15 stavěcích rámů, 0,73 m
pozink
Art.-Nr. 82 44 00

Komisní paleta pro stavěcí rámy:
pro 15 stavěcích rámů, 1,09m
pozink
Art.-Nr. 82 44 10

Komisní paleta pro lešenářské podlahy a příslušenství:
pro 15 kombi podlah - nebo pro 30 ocelových podlah
pozink
Art.-Nr. 82 43 00


