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POWIĄZANE USŁUGI

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

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.
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UŻYWANY
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UŻYWANY

Używany regał na opony samochodowe -
2343x1078x787 mm
SKU 53003U

Solidny, składany regał do przechowywania opon samochodowych.
Maksymalna wysokość regałów w stosie wynosi 10 szt. Bardzo łatwy w
przenoszeniu za pomocą wózka widłowego. Oszczędność miejsca i
łatwość użycia.

DANE TECHNICZNE

Materiał Metal

Długość zewn. 2343

Szerokość zewn. 1078

Wyskokość zewn. 787

Nośność dynamiczna 300

Rodzaj Regały na opony

OPIS PRODUKTU

Używany regał na opony samochodowe -
2343x1078x787 mm

Złożone regały na opony można sztaplować jeden na drugi w celu
zaoszczędzenia miejsca (do 32 sztuk w górę) i dzięki temu zajmuje
bardzo mało miejsca w pomieszczeniu. Składane regały wykonano z
wysokiej jakości stali. Łatwo nimi manipulować za pomocą wózka
widłowego. Odpinane paski, wyjmowane / stałe lub składane ścianki
boczne. Łatwa obsługa: z każdej strony. Od strony dłuższego boku
zamontowano prowadnice pod wózki widłowe. Regały na opony są
malowane proszkowo w kolorze RAL 5010. Nośność tego regału wynosi
300 kg. Masa własna regału wynosi 75 kg.

Możliwość ustawiania regałów
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W stosie regał załadowany oponami - 10 sztuk
W stosie regał pusty, złożony - 32 sztuki
Liczba opon w palecie - max 28 sztuk (28 sztuk dla opon w
rozmiarze 16 cali)
Do ciężarówki 120m3 mieści się 210 sztuk.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/uzywany-regal-na-opony-samochodowe-
2343x1078x787-mm-53003U
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