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POWIĄZANE USŁUGI

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

POOLING OPAKOWAŃ
Produkt dostępny w usłudze
poolingu opakowań dla firm. Zapytaj
o warunki.

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

OPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMU Skrzyniopaleta plastikowa Magnum Optimum, używana,
składana, 1200x1000x975mm
SKU 61210U

Składana i bardzo stabilna skrzynia plastikowa jest wykonana z
tworzywa sztucznego PP i została specjalnie opracowana z myślą o
dużych odległościach i efektywnym transporcie powrotnym produktów.
Klapa ładunkowa na długim i krótkim boku. Wysokość po złożeniu 298
mm.Łatw w czyszczeniu ze względu na gładkie powierzchie.

DANE TECHNICZNE

Status Używany

Długość zewn. 1200

Szerokość zewn. 1000

Wyskokość zewn. 975

Nośność statyczna 3200

Nośność dynamiczna 1600

Nośność w regale 750

Objętość 847

Produkt używany, na wynajem

Rodzaj Skrzynie składane

OPIS PRODUKTU

Skrzyniopaleta plastikowa Magnum Optimum
wykonana z tworzywa sztucznego,
1200x1000x975 mm

Składana i bardzo stabilna skrzyniopaleta wykonana jest z tworzywa
sztucznego PP i została specjalnie opracowana z myślą o dużych
odległościach i efektywnym transporcie powrotnym produktów.
Plastikowy pojemnik ma pojemność 847 litrów, ma ładowność
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dynamiczną 1600 kg i ładowność statyczną 3200 kg.

Stabilna skrzynia paletowa optymalizuje łańcuch dostaw

Plastikowa skrzyniopaleta wielokrotnego użytku ze stabilną płytą
podstawową została zaprojektowana w taki sposób, aby obsługa i
sprzedaż w twoim łańcuchu dostaw zostały przyspieszone, a koszty
zaoszczędzone w całym procesie dostawy. Ten pojemnik transportowy
ma 2 prowadnice na długim boku, 2 stopy na krótkim boku i podłogę z
otworem odpływowym. Ta nadstawa plastikowa Magnum Optimum jest
również wytrzymała, bardzo lekka i można ją złożyć na płasko, aby
zaoszczędzić 30% miejsca w porównaniu do konkurencyjnych produktów.
Ponadto ta plastikowa nadstawa paletowa oferuje o 10% większą
pojemność niż większość nadstaw tego rodzaju dzięki specjalnej
konstrukcji ścian.

Wymiary skrzyni plastikowej Magnum

Zewnętrzne wymiary skrzyniopalety Magnum Optimum wynoszą
1200x1000x975 mm. Wymiary wewnętrzne wynoszą 1140x940x790
mm. Waga pojemnika wynosi 51 kg.Produkt można doposażyć w
dopasowaną pokrywę, która zabezpiecza towary podczas transportu i
przechowywania.

Uwaga

To jest używany przedmiot. Wszystkie używane przedmioty, które
sprzedajemy, są w pełni funkcjonalne. Jednak zdjęcie, które pokazujemy
na stronie nie gwarantuje całej partii, którą mamy w magazynie. Użyte
produkty mają widoczne ślady zużycia. W oparciu o nasze ponad 30-
letnie doświadczenie starannie sortujemy i naprawiamy zużyte
elementy.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/skrzyniopaleta-plastikowa-magnum-optimum-uzywana-
skladana-1200x1000x975mm-61210U
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