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POWIĄZANE USŁUGI

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

ZARZĄDZANIE OBIEGIEM
OPAKOWAŃ
Ten produkt może być poddany
usłudze Zarządzanie obiegiem
opakowań. Zapytaj o szczegóły.

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

Kontener rolkowy składany, 2-ścienny, 815x680x1650
mm
SKU 46020RRC680

Kontener rolkowy 2-ścienny o wymiarach 815 x 680 x 1650 mm.
Posiada składane dno o maksymalnej nośności 450 kilogramów oraz 2
taśmy napinające do utrzymania towaru.

DANE TECHNICZNE

Zestaw kołowy śr 125

Materiał Metal

Status Nowy

Długość wew. 815

Szerokość wew. 632

Wysokość wew. 1500

Długość zewn. 815

Szerokość zewn. 680

Wyskokość zewn. 1650

Nośność 450

Dno Plastik

Produkt nowy

Rodzaj
Rollkontenery 2-ścienne,
Rollkontenery gniazdowe

OPIS PRODUKTU

Rollkontener 2-ścienny 815x680x1650mm 

Kontener rolkowy 2-stronny o wymiarach 815 x 680 x 1650 mm. Wózek
siatkowy na kółkach posiada składane dno o maksymalnej nośności 450
kilogramów. Produkt nadaje się do do średnich obciążeń. W zestawie ze
składanym dnem znajdują się dwie ściany z siatki metalowej, które są
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cynkowane elektrolitycznie w kolorze srebrnym oraz pasy napinające. 
Wymiary wewnętrzne kontenera rolkowego to 815 x 632 x 1500 mm.

Koła do rollkontenera 2-ściennego, składanego

Koła kontenera rolkowego posiadają bieżnik z tworzywa poliamidowego
(PA) i średnicę 125 milimetrów. Na kołach nie ma hamulców. Jeśli jednak
chciałbyś zmienić koła na inne, np koła stałe lub z hamulcem, wybierz
interesujący Cię zestaw kół z naszej oferty.

Wybierz wózek siatkowy składany!

Jest to produkt bardzo wygodny w użytkowaniu i praktyczny. Łatwy do
transportu i przechowywania towarów. Ponieważ dno można złożyć
wzdłużnie, kontener rolkowy oszczędza dużo miejsca podczas
transportu zwrotnego i magazynowania. To sprawia, że jest idealny dla
kurierów, magazynów, sklepów.

 

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/kontener-rolkowy-skladany-2-scienny-815x680x1650-
mm-46020RRC680
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