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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.

ZARZĄDZANIE OBIEGIEM
OPAKOWAŃ
Ten produkt może być poddany
usłudze Zarządzanie obiegiem
opakowań. Zapytaj o szczegóły.

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

Skrzyniopaleta 1200x1000x760 mm - 610L, używana

SKU 66103U

Używana skrzyniopaleta z tworzywa sztucznego z 3 prowadnicami z
tworzywa PE. Ścianki i dno pudełka są zamknięte. Wymiary zewnętrzne
to 1200x1000x760 mm, a zawartość to 610L Nadaje się do kontaktu z
żywnością.

DANE TECHNICZNE

Materiał HDPE

Ściany boczne Pełne

Dno Pełne

Długość wew. 1120

Szerokość wew. 920

Wysokość wew. 600

Długość zewn. 1200

Szerokość zewn. 1000

Wyskokość zewn. 760

Nośność statyczna 3500

Nośność dynamiczna 450

Objętość 610

Produkt używany, na wynajem

Rodzaj Skrzynie pełne

OPIS PRODUKTU

Skrzyniopaleta pełna 1200x1000x760 mm,
używana

Skrzyniopaleta została wykonana metodą wtryskową z wysokiej jakości
tworzywa HDPE. Jest to wyjątkowo odporny pojemnik dostosowany dla
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pracy w przemyśle, przu produkcji żywności, towarów masowych i
drobnych części. Jest to niezwykle wygodne opakowanie plastikowe do
do transportu i magazynowania. Skrzyniopaleta z pełnym dnem i
ścianami jest odporna na zużycie i posiada gładkie ścianki wewnętrzne,
które są łatwe w czyszczeniu.Skrzyniopaleta jest na 3 płozach, łatwa w
manewrowaniu wózkiem widłowym.

Konstrukcja skrzyniopalety w pełni dopasowana do
intensywnej pracy

Skrzyniopaleta może być używana wielokrotnie dzięki swoim
właściwościom wytrzymałościowym. Konstrukcja ścian wewnętrznych
została specjalnie wzmocniona, gładkie wnętrze umożliwia łatwe i
szybkie czyszczenie. Na dole skrzyni znajdują się otwory gwintowane.

Skrzyniopaleta pracuje w skrajnych temperaturach

Skrzynia paletowa może być używana w zakresie temperatur od -20 °C
do +40 °C, dzięki czemu może być używana w chłodniach i komorach
zamrażalniczych. Wykonana w całości z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego polietylenu (PE) jest odpowiednia do przechowywania i
transportu żywności/p>

Inne zalety skrzyniopalety pełnej

Możliwość wielokrotnego używania w łańcuchach dostaw
Spełnia wymogi dotyczące przechowywania żywności
Odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie
Odporny na większość kwasów i zasad
Gwarancja i certyfikat sprawdzonego materiału
Obudowa z HDPE, odporna na uderzenia

Skrzyniopaleta używana to wysoka jakość produktu za
rozsądną cenę

Skrzyniopaleta jest funkcjonalna w 100% ! Jednak zdjęcie, które
wyświetlamy na stronie nie gwarantuje całej partii, którą posiadamy na
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stanie. Oferowane przez nas pokrywy używane posiadają widoczne ślady
zużycia. Jednak każdy produkt używany jest starannie sortowany i
naprawiany. Jeśli chcesz się przekonać, że artykuł ten odpowiada Twoim
potrzebom, zapraszamy po telefonicznym umówieniu się w jednym z
naszych oddziałów na obejrzenie wybranego produktu. Składając
zamówienie online, wyrażasz zgodę na stan używanych produktów.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/skrzyniopaleta-1200x1000x760-mm-610l-uzywana-
66103U
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