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Em resposta direta ao feedback de clientes por meio do processo PIR (Product Investigation Report), as 

dimensões dos pallets foram modificadas a fim de proporcionar mais espaço para a inserção de um macaco no 

lado comprido do pallet.  

• O pallet permanece acessível pelos 4 lados.  

• O pallet é feito de pinheiro tratado termicamente. 
 

Observações ao solicitante: 

• Esta mudança se limita apenas a pallets usados com placas FLEXCEL NXH 1.70 MM/0.067" e FLEXCEL NX1.14 
MM/0.045" 50x80 e 50x65 Placas e TIL/R feitos em Weatherford. 

• Para evitar interrupções nos pedidos de KIT de placas, os números de catálogo não foram alterados. 

• A Miraclon começará a enviar produto com o novo design de pallets a partir de março de 2020. 

• As dimensões externas e o peso bruto do pallet mudaram, como indicado: 
 

Características Design Anterior Novo Design 

Pallet Design Pallet de 4 entradas parciais 

Stringer 

Pallet com 4 entradas 

Dimensões Externas (L×C×A) 87“x 57 ½” x 4 ¾” 

(2210 x 1461 x 121 mm)   

88“x 57 ½” x 5” 

(2235 x 1461 x 127 mm)   

Peso bruto do pallet 44 Kg (97 lbs) 58 Kg (128 lbs) 

Número máximo de caixas de 

placa 50x80 ou 50x65 empilhadas 

por palett 

5 5 

Distância mínima exigida entre 

garfos 

 5.25” (lado comprido) 

3.5” (lado curto) 

17” (lado comprido) 

19.166” (lado curto) 

 

Como parte desta transição, nenhum retorno de produto será aceito. 

Agradecemos por ser um cliente Miraclon fiel e estamos ansiosos pelo seu sucesso contínuo nos negócios 

usando soluções e produtos Miraclon.  Por favor, fique a vontade para entrar em contato com o gerente de 

vendas local da Miraclon se você tiver alguma dúvida. 
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Figure 1 Schematic of revised plate pallet for 50x80 and 50x65 plates 

 

Figure 2 Dimensions on the long side of the pallet 

 

Figure 3 Dimensions of the short side of the pallet  
 


