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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.

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

Kontener siatkowy 4-ścienny, 860x737x1676

SKU 46260

Kontener siatkowy 4 ścienny z ramą w kształcie A o wymiarach
737x860x1676 mm. Ładowność wynosi 500 kilogramów, a ciężar
własny 54 kilogramy.

DANE TECHNICZNE

Zestaw kołowy śr 125

Materiał Metal

Status Nowy

Ściany boczne Składane

Długość zewn. 860

Szerokość zewn. 737

Wyskokość zewn. 1676

Nośność 500

Dno Metalowe

Produkt nowy

Rodzaj
Rollkontenery 4-ścienne,
Rollkontenery gniazdowe

OPIS PRODUKTU

Kontener siatkowy z możliwością
zagnieżdżania

Czterostronny pojemniki siatkowe na kółkach ma specjalną konstrukcję
w kształcie litery "A", która umożliwia ich składanie i przechowywanie
razem, gdy nie są używane, dzięki czemu dają możliwość oszczędzania
miejsca w punktach handlowych. pralniach handlowych i magazynach, w
których przestrzeń jest na wagę złota. Czterostronny kontener na
kółkach jest częściowo zamknięty wysokimi bokami z metalowej siatki,
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co oznacza, że można za jednym razem transportować dużą liczbę
przedmiotów bez ryzyka wypadnięcia lub uszkodzenia towaru podczas
transportu.

Koła w rollkontenerze siatkowym

Wózki siatkowe są wyposażone w dwa koła stałe i dwa skrętne
wykonane z tworzywa sztucznego PP (polipropylen) o średnicy 125 mm.
Koła umożliwiają płynną pracę nawet w ciasnych przestrzeniach, w tym
w magazynach i ciężarówkach.

Kontenery mocne i solidne

Kontenery siatkowe 4-stronne są wytrzymałe i trwałe. Zostały
zaprojektowane tak, aby wytrzymać uderzenia i wstrząsy w transporcie,
jednocześnie chroniąc towary przechowywane w środku. Są wykonane z
wytrzymałych materiałów, co oznacza, że nie wyginają się ani nie pękają,
a ocynkowanie zapobiega rdzewieniu i wydłuża żywotność pojemnika.

Wymiary podłogi metalowej w kontenerze wynoszą 50x50x3 mm.
Kontener rolkowy ma uchwyty ułatwiające manewrowanie i jest
wyposażony w zintegrowaną półkę, która zapewnia dodatkowe
możliwości przechowywania. Cały kontener waży 54 kilogramy i jest
przystosowany do obciążenia towarem w wadze 500 kilogramów.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/kontener-siatkowy-4-scienny-860x737x1676-46260
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