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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, 1200x800x975mm
SKU 61280U

Składana i bardzo stabilna skrzyniopaleta plastikowa jest wykonana z
tworzywa sztucznego PP i została specjalnie opracowana z myślą o
dużych odległościach i efektywnym transporcie powrotnym produktów.
Redukcja wysokości po złożeniu 57%. Pełna podstawa z otworami
drenażowymi. Klapa umożliwiająca dostęp na dłuższym i krótszym boku.
Składana konstrukcja umożliwiająca sztaplowanie.

DANE TECHNICZNE

Status Używany

Długość zewn. 1200

Szerokość zewn. 800

Wyskokość zewn. 975

Nośność statyczna 2200

Nośność dynamiczna 1100

Nośność w regale 500

Objętość 600

Produkt używany, na wynajem

Rodzaj Skrzynie składane

OPIS PRODUKTU

Skrzyniopaleta plastikowa Magnum Optimum
wykonana z tworzywa sztucznego,
1200x800x975 mm

Składana i bardzo stabilna skrzyniopaleta plastikowa wykonana jest z
tworzywa sztucznego PP i została specjalnie opracowana z myślą o
dużych odległościach i efektywnym transporcie powrotnym produktów.
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Stabilna skrzyniopaleta optymalizuje łańcuch dostaw

Skrzyniopaleta plastikowa 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 drenażowym. Produkt wykonano z ekspandowanego
polietylenu o dużej gęstości (HDPE) zapewniającego wysoką odporność
na uszkodzenia. Z racji wysokiej trwałości skrzyniopalety składane
doskonale sprawdzają się w wynajmie długoterminowym.

Wymiary skrzyniopalety Magnum

Zewnętrzne wymiary tej skrzyni wynoszą 1200x800x975 mm, a
wewnętrzne wymiary to 1120x920x735 mm. Ciężar wynosi 53
kilogramy, a pojemność wynosi 600 litrów. Wykonana z tworzywa HDPE,
po złożeniu skrzynia jest o 57% niższa! Nośność dynamiczna wynosi
1100 kilogramów, a ładowność statyczna 2200 kilogramów. Nośność
wynosi 500 kilogramów, jeśli chcesz umieścić tę skrzynię w regale
magazynowym.

Uwaga

W oparciu o ponad 30-letnie doświadczenie Rotom bardzo ostrożnie
sortuje i naprawia zużyte elementy, jednak zdjęcie, które pokazujemy na
stronie nie gwarantuje całej partii, którą mamy w magazynie. Wszystkie
używane przedmioty, które sprzedajemy są w pełni funkcjonalne.
Zastosowane produkty mogą podlegać widocznym oznakom zużycia.
Jeśli chcesz sam przekonać się, czy artykuły te spełniają Twoje życzenia,
możesz przyjść i obejrzeć odpowiedni produkt po umówieniu się na
telefon w jednym z naszych miejsc. Składając zamówienie online,
wyrażasz zgodę na stan używanych produktów.

Link do odwiedzenia tej strony:
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https://rotom.pl/skrzyniopaleta-plastikowa-magnum-optimum-uzywana-
skladana-1200x800x975mm-61280U
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