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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.

NAPRAWA I KONSERWACJA
Ten produkt możemy naprawić lub
poddać konserwacji. Zapytaj o
szczegóły.

OPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMU Składany kosz Gitterbox 1240x830x970mm

SKU 75020

Składany pojemnik stalowy Gitterbox z uchylną klapą na dłuższym boku.
Wymiary zewnętrzne 1240x830x970 mm, malowane proszkowo w
kolorze RAL 7030. Ponieważ ten składany pojemnik Gitterbox można
układać w stosy i składać, nadaje się do wydajnej pracy oraz oszczędza
koszty transportu i przechowywania.

DANE TECHNICZNE

Długość wew. 1180

Szerokość wew. 780

Wysokość wew. 800

Długość zewn. 1240

Szerokość zewn. 830

Wyskokość zewn. 970

Nośność statyczna 4000

Nośność dynamiczna 1000

Dno Drewniane

Produkt nowy, na wynajem

Rodzaj Gitterboxy

OPIS PRODUKTU

Gitterbox 1240x830x970 mm - składany kosz
siatkowy z uchylną klapą

Ten składany pojemnik stalowy Gitterbox ze składaną klapą na dłuższym
boku, ma wymiary zewnętrzne 1240x830x970 mm, wymiary
wewnętrzne to 1180x780x800 mm. Nowe pojemniki Gitterbox w naszej
ofercie są malowane proszkowo w kolorze RAL 7030. Maksymalne
obciążenie statyczne wynosi 4000 kg (układanie 1 + 3), a maksymalne
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obciążenie dynamiczne wynosi 1000 kg. Ponieważ jest to składany
pojemnik, można układać go w stosy i składać, jest bardzo praktyczny i
umożliwia efektywną pracę. Dodatkowo oszczędza na kosztach
transportu i przechowywania. Ściany wykonane są z bardzo wytrzymałej
konstrukcji drucianej ( drut stalowy Q235) Uchylna klapa na dłuższym
boku zapewniają dostęp do produktów nawet wtedy, kiedy opakowanie
jest ustawione w stosie.

Zastosownika pojemnika Gitterbox

Branże, w których pojemniki Gitterbox są często stosowane:

motoryzacja,
przemysł ciężki,
urządzenia elektroniczne,
przemysł chemiczny,
linie produkcyjne i magazynowanie.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/skladany-kosz-gitterbox-1240x830x970mm-75020
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