
• SP Paletler, daha yüksek tonaj kapasiteli,ahşap paletlere 
göre daha dayanıklı, etkiye karşı daha dirençli ve daha uzun 
ömürlüdür.  

• Kullanıcılar, SP Paletleri kullanmak suretiyle, ahşap fiyatları 
ve buna bağlı olarak ahşap palet fiyatlarının çevresel kaygılar 
nedeniyle ağaç kesme yasağından dolayı sürekli artmakta 
olduğundan palet fiyatı değişimleri riskini ortadan 
kaldıracaktır.  

• SP Paleti için, ahşap paletlerle ilgili ihracat işlemlerine ilişkin 
düzenli kimyasal işlem ve ısıl işlem (ISPM 15) gereksinimleri 
gerekli değildir. Bu avantaj, fümigasyon ya da ısıl işlem ile 
bağlantılı gereksiz evrak işlemlerini ve bürokratik işlemleri 
ortadan kaldıracak, dolayısıyla para, zaman ve emek 
tasarrufuna yol açacaktır.  

• Birçok ülke, Bitki Sağlığı Güvenliği (ISPM15 uygulamada 
başarısızdır) ve Çevresel kaygılar nedeniyle gelecekte birçok 
ülke ahşap paletler üzerinde ürn ithalatını yasaklamayı 
planlamaktadır.Kullanıcılar , bugünden itibaren SP Paletleri 
kullanmak suretiyle, bu gibi durumlar için hazır olacak ve bu 
tür satış risklerini ortadan kaldıracaktır. 

• SP Paletler suya, deterjana ve diğer kimyasal sıvılara 
dirençlidir. Nem ve iklim koşullarına dayanıklıdır.  
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SAĞLAM UZUN  ÖMÜRLÜ DÜŞÜK  MALİYET 

GENEL ÖZELİKLER 

Tip SP 80 SP 100 SP 110 

Ebatlar 80 X 120 X 14 cm 100 X 120 X 14 cm 110 X 110 X 14 cm 

Ağırlık 28 kg 30 kg 30 kg 

Forklift Bıçak Aralığı Uzun Taraf 38 cm 38 cm 32 cm 

Forklift Bıçak Aralığı Kısa Taraf 21 cm 28 cm 32 cm 

Yük  Kapasitesi  Statik + 3000 kg eşit dağılımlı 

Yük  Kapasitesi  Dinamik + 1500 kg eşit dağılımlı 

Çalışma Sıcaklığı Aralığı - 40°C     -       70°C 

Alev Alma Özeliği Tipik Ahşap Paletlerden daha olumlu 

Renk Siyah 

 

• SP Paletleri, tazyikli su ile yıkanabilir ya da buharla temizlenebilir. SP Palet ek bakım, onarım ve 
temizlik gideri gerektirmez. 

• SP Paletin fiziksel özellikleri dış şartlara uygundur. Pigmentasyon kimyasal bileşiminin doğasında 
vardır, bu nedenle solmaz.  

• SP Palet, ahşap paletler gibi su emmez ve pahalı kapalı alan işgali yapmaksızın dış alanlarda 

saklanabilir. 
• SP Paletlerde hiç çivi yoktur. Bazen tüm üretim hattının durdurulmasına yol açan ürün ambalajına 

zarar verme riski yoktur. 
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• Günümüzde çevresel kaygılarını doğrudan doğruya  tüketici kullandığı ürüne yansıtmaktadır. SP palet 
kullanımı, kullanıcılar  için ek ihracat hacmi de oluşturabilir.  

• Kullanıcılar, her 720.000 silikon polimer palet kullanmak suretiyle, başka bir uygun geri dönüşüm 
sürecinin olmaması nedeniyle en az istenen ve atık akışı içinde en bol atık plastik olan 12.000 Ton / 
yıl atık plastik AYPE’nin geri dönüşümüne katkıda bulunacaktır. 

• Kullanıcılar, her 720.000 silikon polimer paleti kullanmak suretiyle, 18.000 Ton / yıla eşdeğer CO2 
emisyonunu önleyen ve petrol ve enerjiye eşdeğer 24.000 Tonu kurtaran 12.000 Ton / yıl Atık plastik 
AYPE geri dönüşümüne katkıda bulunacaktır. 

• Kullanıcılar, her 720.000 silikon polimer palet kullanmak suretiyle, 120.000 ağaç / yıl tasarrufa yol 
açan ve ormansızlaşmayı önleyecek olan mevcut ahşap paletlerin yerine geçmeye katkıda 
bulunacaktır. 

• Kullanıcılar, her 720.000 silikon polimer palet kullanmak suretiyle, 120.000 Ağaç / yıl tasarrufuna 
neden olmaya katkıda bulunacak ve ormansızlaşmayı önleme, neredeyse 1.8 Milyon Ton CO2 
eşdeğer / yıl emisyonu önlemeye yardımcı olacaktır. 
 


