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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.

Wózek do komisjonowania,1085x700x1170 mm, zawiera
8 pojemników do sztaplowania
SKU 46390SN

Wózek do komisjonowania jest dostarczany z 8 pojemnikami do
sztaplowania 600x400 mm i ma ładowność około 480 kg. Masa własna
to 30 kg, a wymiary wózka 1085x700x1170mm. Wózek jest dodatkowo
wyposażony w wieszak, kosz skanera i dodatkowy kosz.

DANE TECHNICZNE

Materiał Metal

Status Nowy

Ściany boczne Stałe

Długość zewn. 1085

Szerokość zewn. 700

Wyskokość zewn. 1170

Nośność 480

Dno Metalowe

Produkt nowy

Rodzaj
Rollkontenery do
konfekcjonowania

OPIS PRODUKTU

Wózek do komisjonowania produktów -
1085x700x1170mm - z pojemnikami do
układania w stos 600x400

Cechy wózka do kompletacji produktów

Mocny wózek do komisjonowania o udźwigu około 480. Każda z 8 półek
ma nośność 30 kg. Półki mają wymiary 600 x 400 mm przy maksymalnej
wysokości 250 mm.Razem z wózkiem w kompletcie znajduje się osiem
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pasujących obrotowych pojemników do układania Pojemnik euro
600x400.

Wózekjest ocynkowany aby zapobiec korozji i posiada mocną oraz
wszechstronną konstrukcję. Wózek kompletacyjny jest standardowo
wyposażony w wieszak na torbę, kosz skanera i kosz do
przechowywania. Posiada cztery obrotowe koła o średnicy 125 mm oraz
zabezpieczające zderzaki.

Zastosowanie wózka do kompletacji

Wózek jest szeroko stosowany przez firmy, które muszą kompletować
wiele zamówień z różnych obszarów magazynu, często są to firmy z
branży e-commerce. Dzięki tym wózkom do komisjonowania możesz
systematycznie i starannie wypełniać zamówienia oraz sortować
materiały do dystrybucji.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/wozek-do-komisjonowania-1085x700x1170-mm-
zawiera-8-pojemnikow-do-sztaplowania-46390SN
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