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POWIĄZANE USŁUGI

NAPRAWA I KONSERWACJA
Ten produkt możemy naprawić lub
poddać konserwacji. Zapytaj o
szczegóły.

WYKUP OPAKOWAŃ
Ten lub podobny produkt możemy
od Ciebie odkupić. Skontaktuj się z
nami w celu otrzymania oferty.

UŻYWANYUŻYWANYUŻYWANY Paleta jednorazowa lekka 1200x1000x120mm - używana

SKU 14112U

Ta używana paleta drewniana ma wymiary 1200x1000x120 mm. Paleta
ta ma maksymalną ładowność 400 kilogramów i ma 7 górnych desek
oraz 3 płozy.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj Palety jednorazowe

Długość zewn. 1200

Szerokość zewn. 1000

Wyskokość zewn. 120

Nośność statyczna 800

Nośność dynamiczna 400

Status Używany

Produkt używany

OPIS PRODUKTU

Paleta drewniana lekka - jednorazowa

Paleta ta nadaje się do lekkich ładunków ze względu na maksymalne
obciążenie 400 kilogramów. Wymiary palety wynoszą 1200x1000x120
mm. Paleta ma +/- 7 desek, 3 prowadnice , 9 klocków i 3 płozy. Jest to
czterokierunkowa plaeta, co oznacza, że można ją podnosić ze
wszystkich czterech stron za pomocą wózka widłowego lub paletowego
Dzięki starannej pielęgnacji i obsłudze paleta może być używana przez
długi czas.

UWAGA: To jest używany przedmiot, wszystkie używane przedmioty,
które sprzedajemy są w 100% funkcjonalne! Jednak zdjęcie, które
wyświetlamy na stronie internetowej, nie gwarantuje całej partii, którą
mamy w magazynie. Używane przez nas produkty, które sprzedajemy,
mają widoczne ślady użytkownika i widoczne jest zużycie. W oparciu o
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nasze ponad 30-letnie doświadczenie starannie sortujemy i naprawiamy
zużyte elementy. To, czy stan optyczny i techniczny jest dla Ciebie
wystarczający, jest osobistą interpretacją. Jeśli chcesz się przekonać, że
produkty te spełniają Twoje wymagania, po uzgodnieniu telefonicznym
zapraszamy do odwiedzenia jednego z naszych oddziałów, aby zobaczyć
wybrany produkt. Składając zamówienie online, wyrażasz zgodę na stan
używanych produktów.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/paleta-jednorazowa-lekka-1200x1000x120mm-
uzywana-14112U
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