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POWIĄZANE USŁUGI

PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ
Szukasz indywidualnego
opakowania? Podobny produkt
możemy zaprojektować specjalnie
dla Ciebie. Skontaktuj się z nami.

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

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

Wózek do komisjonowania, 1143x628x1805 mm,
nośność 450 kg
SKU 40190

Wielofunkcyjny wózek do komisjonowania z dwoma uchwytami i
kółkami 125 mm. Wymiary to 1143x628x1805mm, a ładowność 450
kilogramów.

DANE TECHNICZNE

Materiał Metal

Status Nowy

Ściany boczne Stałe

Długość zewn. 1143

Szerokość zewn. 628

Wyskokość zewn. 1805

Nośność 450

Dno Metalowe

Produkt nowy

Rodzaj
Rollkontenery do
konfekcjonowania

OPIS PRODUKTU

Wózek do kompletacji zamówień, ładowność
450 kg

Wózek aluminiowy do kompletacji zamówień o wymiarach
1143x628x1805 mm usprawnia pracę w magazynie. Jest idealnym
narzędziem do pracy dzięki lekkiej wadze ponieważ waży 67,5 kg,
natomiast maksymalna ładowność kontenera wynosi 450 kg. Dwie półki
dają dodatkowe możliwości przechowywania, z maksymalnym
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obciążeniem 100 kg na każdą półkę.Wózek jest łatwy do sterowania,
posiada koła gumowe, nie pozostawiające smug. Idealnie nadaje się do
zarządzania zamówieniami

Dwa pionowe uchwyty z tworzywa sztucznego są przykręcone do jednej
z barier bocznych, aby zapewnić dobry, pewny chwyt. Cztery kierunkowe
koła, w tym dwa z hamulcami, gwarantują doskonałą zwrotność
metalowego wózka. Koła mają średnicę 125 mm i gumowe krawędzie
zapobiegające zarysowaniom podczas kolizji. Razem z wózkiem
zintegrowano 3-stopniową drabinę wykonaną z rur stalowych z warstwą
antypoślizgową. Gwarantuje to bezpieczeństwo użytkowania , a dzięki
blokadzie pozycji można spokojnie wchodzić na schodki drabiny.
Dodatkowo wózek do kompletacji zamówień posiada tabliczkę z
miejscem na naklejkę bezpieczeństwa (127 x 252 mm).

Zastosowanie wózka do komisjonowania

Wózki wspierają personel w kompletacji towaru, zmniejszając
ilość popełnianych błędów do minimum
Poprawia wydajność kompletacji, ponieważ urządzenie można
indywidualnie dostosować do wymagań branży
Gwarantuje dokładność kompletacji przy jednoczesnym
zapewnieniu dużej wydajności pracy

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/wozek-do-komisjonowania-1143x628x1805-mm-
nosnosc-450-kg-40190
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