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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

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

Wózek siatkowy 2 ścienny gniazdowy 800x700x1770 mm
- używany
SKU 46500U

Metalowy, gniazdowy, detaliczny wózek siatkowy o wymiarach 800 x
700 x 1770 mm z konstrukcją w kształcie litery A z materiałowymi
materiałami wiążącymi. Ergonomiczna konstrukcja i unikalny system
sprężyn składanego dna

DANE TECHNICZNE

Materiał Metal

Status Używany

Długość wew. 800

Szerokość wew. 650

Wysokość wew. 1570

Długość zewn. 800

Szerokość zewn. 700

Wyskokość zewn. 1770

Nośność 500

Dno Metalowe

Produkt używany, na wynajem

Rodzaj
Rollkontenery 2-ścienne,
Rollkontenery gniazdowe

OPIS PRODUKTU

Wózek siatkowy 2-ścienny, gniazdowy

Używany, gniazdowy, 2-ścienny wózek siatkowy wykonany z
ocynkowanego metalu z metalowym dnem o konstrukcji w kształcie
litery A. Wyposażony w kratkę na dole i 2 ściany z tekstylnymi pasami.
Wymiar oczka w ścianach bocznych 140 x 145 mm. Wymiary
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zewnętrzne to 800 x 700 x 1770 mm, wymiary wewnętrzne to 800 x
650 x 1570 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg. Kontener rolkowy
ma innowacyjną konstrukcję, jest wyposażony w składane dno z
unikalnym systemem sprężyn. Kontener rolkowy ma metalową
podstawę z 2 kołami skrętnymi i 2 stałymi. Dzięki temu kontener jest
bardzo zwrotny i bardzo przyjazny dla użytkownika. Koła są wykonane z
PU. Stałe kółka są osadzone w zamkniętych profilach jako dodatkowe
zabezpieczenie przed zniszczeniem. Gniazdowa konstrukcja pozwala
zaoszczędzić miejsce podczas transportu powrotnego lub gdy jest on
przechowywany i nieużywany.

Ten kontener na kółkach może być na życzenie wyposażony w dowolne
koła z naszej oferty, choć zdecydowanie doradzamy użycie 2 kół
skrętnych i 2 stałych.

UWAGA: To jest używany przedmiot, wszystkie używane przedmioty,
które sprzedajemy są w 100% funkcjonalne! Jednak zdjęcie, które
wyświetlamy na stronie internetowej, nie gwarantuje całej partii, którą
mamy w magazynie. Używane przez nas produkty, które sprzedajemy,
mają widoczne ślady użytkownika i widoczne jest zużycie. W oparciu o
nasze ponad 30-letnie doświadczenie starannie sortujemy i naprawiamy
zużyte elementy. To, czy stan optyczny i techniczny jest dla Ciebie
wystarczający, jest osobistą interpretacją. Jeśli chcesz się przekonać, że
produkty te spełniają Twoje wymagania, po uzgodnieniu telefonicznym
zapraszamy do odwiedzenia jednego z naszych oddziałów, aby zobaczyć
wybrany produkt. Składając zamówienie online, wyrażasz zgodę na stan
używanych produktów.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/wozek-siatkowy-2-scienny-gniazdowy-800x700x1770-
mm-uzywany-46500U
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