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POWIĄZANE USŁUGI

WYNAJEM OPAKOWAŃ
Produkt dostępny także na
wynajem. Zapytaj o warunki.

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.

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU
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UŻYWANY

Wózek transportowy 2-ścienny 720x800x1800 mm,
używany
SKU 40024U

Używany rollkontener z 2 metalowymi ścianami i drewnianą podstawą
ma zewnętrzne wymiary 720x800x1800 mm. Ocynkowany wózek
posiada dwa koła skrętne i dwa stałe.

DANE TECHNICZNE

Zestaw kołowy śr 125

Materiał Metal

Status Używany

Długość zewn. 720

Szerokość zewn. 800

Wyskokość zewn. 1800

Nośność 500

Dno Drewniane

Produkt używany, na wynajem

Rodzaj Rollkontenery 2-ścienne

OPIS PRODUKTU

Rollkontener transportowy 2-ścienny -
używany

Używany kontener rolkowy ma wymiary 720x800x1800mm. Ten
dwuścienny wózek transportowy i ma drewnianą podłogę wzmocnioną
metalowymi narożnikami i dwie metalowe zasuwy zaciskowe. Na dno
wózka składają się 4 deski. Ścianki metalowe zaciskowe są ocynkowane
ogniowo, a koła są wykonane z gumy. Kontener na kółkach wyposażony
jest w dwa skrętne i dwa stałe koła o średnicy 125 mm. Masa własna
wynosi 24 kilogramy, a kontener rolkowy ma ładowność ponad 500
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kilogramów. 

Koła w rollkontenerze 2-ściennym

Koła są wykonane z termoplastycznej gumy. Wózek transportowy na
kółkach wyposażony jest w dwa koła skrętne i dwa stałe koła o średnicy
125 mm. Koła są wytrzymałe, znoszą obciążenia do 500 kg! Na  życzenie
Klienta kontener rolkowy można wyposażyć w dowolny zestaw kołowy z
naszej oferty, na przykład koła z hamulcem, odpowiednie do chłodni,
miękkie gumowe koło dźwiękochłonne z hamulcem lub bez — wybór
jest indywidualny.

Rollkontener używany — wysoka jakość za niższą cenę

Rollkontener 2-ścienny jest całkowicie funkcjonalny, jednak zdjęcie,
które wyświetlamy na stronie nie gwarantuje całej partii, którą
posiadamy na stanie. Sprzedawane przez nas produkty używane
posiadają widoczne ślady użytkowania. Każdy produkt używany jest
przez nas starannie sortowany i naprawiany.

To, czy stan wizualny i techniczny jest dla Ciebie wystarczający, jest
osobistą interpretacją. Jeżeli chcesz się przekonać, że te pozycje
odpowiadają Twoim potrzebom, zapraszamy do odwiedzenia jednej z
naszych lokalizacji w celu obejrzenia wybranego produktu po
wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Składając zamówienie online,
zgadzasz się ze stanem używanych produktów.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/wozek-transportowy-2-scienny-720x800x1800-mm-
uzywany-40024U
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