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PORTA PALETES EM INOX

PANTHER INOX PLUS / INOX

Nova versão dos porta-paletes em aço inox para elevados requisitos em higiene.
Agora mais fáceis de limpar, com menos componentes e menos pontos de soldadura.
Com a aquisição deste produto, será fornecida, por pedido, a respetiva declaração em 
conformidade com a Norma EN 3691-5.
• Garfos fechados reduzem o risco de contaminação por bactérias / Fácil de limpar
• Adequado para Indústria Alimentar e locais em que se execute o manuseamento de
  substâncias agressivas (por ex., Laboratórios)
• Baixo custo de manutenção e vida útil longa

Versão Aço Inox PLUS
• Resistente à corrosão
• Ideal para ambientes húmidos
• Estrutura em aço inox
• Chassis - Aço Inox AISI 316L 
• Restantes componentes: Aço Inox AISI 304
• Altura mínima ajustável

Versão Aço Inox
• Resistente à corrosão
• Ideal para ambientes secos
• Chassis em aço inox 
• Pegadeira (interior e exterior) 
• Corpo da bomba - Cromado
• Altura mínima ajustável

Possibilidade de fornecimento de modelo idêntico em material antideflagrante 
(Ver Porta-Paletes / Aplicações Específicas).
Outras medidas por pedido.

Capacidade de carga (kg) 2000

Altura de Elevação h3 h13 + 120

Comprimento dos garfos I 810, 915, 970, 1140, 1220, 1520

Altura do chassis h1 h13 + 412

Largura exterior dos garfos b5 520, 680

Comprimento sem garfos I2 335

Comprimento total I1 I + 335

Largura do garfo e 160

Distância entre rodas y I + 25

Altura total h14 1170

Altura mínima dos garfos h13 75 - 83 85 - 93   85 - 93

Centro da carga c I / 2

Afastamento do solo m2 h13 - 51

Ângulo de manobra das rodas 220º

Dimensões das rodas (simples) Ø70 x 90 Ø80 x 90 Ø80 x 90

Dimensões das rodas (tandem) - Ø80 x 70 Ø80 x 70

Dimensões das rodas da direção Ø200 x 50

Rodas da direção Nylon

Rodas dos garfos simples Nylon

Peso kg (520x1140) 69 kg (520 x 1140), 75 kg (680 x 1140)

Modelo
PANTHER INOX PLUS

PIP2082PIP2072
PANTHER INOX

PI2082

Medidas em mm 
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PORTA PALETES EM INOX - SELEÇÃO

Em que ambiente pretende utilizar o Equipamento em Inox?

• Farmacêutica
• Empacotamento na   
  indústria alimentar

Ambientes limpos e secos
O equipamento encontra-se quase 
sempre seco.

Limpeza do equipamento
Com um pano seco ou húmido.

• Farmacêutica
• Alimentar

Ambientes limpos e húmidos
O equipamento encontra-se 
ocasionalmente húmido.

Limpeza do equipamento
Limpar ou lavar (apenas os garfos) 
suavemente.
Água neutra (PH 7,0), se necessário, 
com materiais de limpeza suaves.

Processos de preparação de:
• Indústria alimentar
• Matadouros
• Laticínios

Ambientes agressivos e húmidos
O equipamento encontra-se molhado e 
húmido a maior parte do tempo.

Limpeza do equipamento
Agressiva.
Com espuma (ácida ou base) (lavagem).
PH do material de limpeza deve ser 
muito inferior ou muito superior a 7,0.

Processos de preparação de:
• Indústria alimentar e de peixe
• Matadouros
• Laticínios

Ambientes muito agressivos e 
húmidos
O equipamento encontra-se quase 
sempre húmido, devido a dissoluções 
líquidas (ácidas, base ou salmoura).

Limpeza do equipamento
Agressiva.
Com espuma (ácida ou base) (lavagem).
PH do material de limpeza deve ser 
muito inferior ou muito superior a 7,0.
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