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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

Używany wózek duński - wózek na rośliny
1350x565x1900mm
SKU 40027U

Solidny wózek duński na rośliny w wersji używanej. Cały wózek z 4
słupkami i 3 półkami waży 37 kg. Wózek duński jest łatwy w obsłudze
oraz transporcie.

DANE TECHNICZNE

Zestaw kołowy śr 125

Materiał Metal

Status Używany

Długość wew. 1270

Szerokość wew. 540

Długość zewn. 1350

Szerokość zewn. 565

Wyskokość zewn. 1900

Nośność 350

Dno Plastik

Produkt używany, na wynajem

Rodzaj

Rollkontenery 2-ścienne,
Rollkontenery do
konfekcjonowania

OPIS PRODUKTU

Używany wózek duński na kwiaty i rośliny - 3
półki

Używany wózek duński na rośliny jest wyposażony w ramę ze stali
ocynkowanej ogniowo i 3 półki z wodoodpornej sklejki z ocynkowaną
metalową krawędzią. Wymiary zewnętrzne to 1350 x 565 x 1900 mm, a

mailto:info@rotom.pl


KARTA SPECYFIKACJI PRODUKTU

Rotom Polska Sp. z o.o.

ul. Polna 19, Komorniki NIP: PL8951796971

+48 71 381 16 99 info@rotom.pl

wewnętrzne wymiary wynoszą 1270 x 540 mm, mierzone między
słupkami a podniesioną ramą dna. Cały wózek w tej wersji ze spodem, 4
słupkami i 3 półkami waży 37 kg. Wózek jest standardowo wyposażony
w 3 półki z 5-warstwowej wodoodpornej sklejki. Istnieje możliwość
zamówienia większej ilości półek.

Odległość między płytami można zmieniać w zakresie od 5 do 180
cm. W ten sposób możesz dostosowywać wysokość między półkami do
towarów, takich jak rośliny i kwiaty.

Koła w wózku duńskim

Wózek jest wyposażony w koła o średnicy 125 mm, posiadające łożysko
igiełkowe (zwane też wałeczkowymi). Koła posiadają bieżnik z tworzywa
sztucznego PA.

Na Państwa życzenie ten wózek półkowy na kółkach może być
wyposażony w inne zestawy kołowe z naszej oferty, prócz kółek z
hamulcami. Wybierz koła  miękkie, gumowe, dźwiękochłonne, czy z
twardego poliuretanu.

Zastosowanie wózka duńskiego na rośliny

Jeśli szukasz wszechstronnego, wielofunkcyjnego wózka do transportu
roślin, znalazłeś dokładnie to, czego potrzebujesz. Wózek półkowy na
rośliny znajduje swoje główne zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie.
Może być używany w szklarni czy magazynie jako wewnętrzny środek
transportu i przechowywania, ale także jako ekspozycja np. w centrum
ogrodniczym, gdzie można zaprezentować  kwiaty i rośliny. Duński
wózek jest łatwy w zastosowaniu, bardzo zwrotny, na czas transportu
można go całkowicie zdemontować.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/uzywany-wozek-dunski-wozek-na-rosliny-
1350x565x1900mm-40027U
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