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Nadstawka drewniana typu MP BOX 1200x800x700mm -
używana
SKU 39834U

Używana nadstawa drewniana MPBOX 1200x800x700. Możliwość
układania w stosy do 5 warstw. Twały i prosty system do
wielokrotnego stosowania.Na długim boku posiada pół-uchylny otwór,
dzięki czemu ta strona jest w połowie otwarta.

DANE TECHNICZNE

Wysokość mm 200-800 mm

Długość zewn. 1200

Szerokość zewn. 800

Wyskokość zewn. 700

Rodzaj Nadstawki drewniane

Produkt używany

OPIS PRODUKTU

Skrzynie drewniana typu MPBOX z uchylną
klapą

Ta drewniana nadstawa typu MP BOX ma wymiary zewnętrzne
1200x800x700 mm i wymiary wewnętrzne 1150x750x700 mm. Masa
tej nadstawki wynosi 34,2 kilograma, a jej objętość wynosi 0,6 m. Jeden
z dłuższych boków jest składany - klapa. Jest to perfekcyjna nadstawa
do zamocowania na typowych paletach Euro. Wysokość wraz z
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wysokością palety wynosi 844 mm. Ta używana nadstawa paletowa
MP jest wykonana z sosny północnoeuropejskiej i ma ramę ze stali
ocynkowanej.Nadstawa jest bardzo trwała i można ja wykorzystywać
wielokrotnie. Co więcej, bardzo łatwo się ją składa. Można ją również
układać w stosy i łączyć z wieloma innymi produktami. Nadstawki te
mogą być używane na całym świecie, ponieważ są zgodne z przepisami
ISPM15. Odstęp między deskami wynosi około 47 mm.

UWAGA
To jest używany przedmiot, wszystkie używane przedmioty, które
sprzedajemy są w 100% funkcjonalne! Jednak zdjęcie, które
wyświetlamy na stronie internetowej, nie gwarantuje całej partii, którą
mamy w magazynie. Używane przez nas produkty, które sprzedajemy,
mają widoczne ślady użytkownika i widoczne jest zużycie. W oparciu o
nasze ponad 30-letnie doświadczenie starannie sortujemy i
naprawiamy zużyte elementy. To, czy stan wizualny i techniczny jest dla
Ciebie wystarczający, jest osobistą interpretacją. Jeśli chcesz się
przekonać, że produkty te spełniają Twoje wymagania, po uzgodnieniu
telefonicznym zapraszamy do odwiedzenia jednego z naszych
oddziałów, aby zobaczyć wybrany produkt. Składając zamówienie
online, wyrażasz zgodę na stan używanych produktów.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/nadstawka-drewniana-typu-mp-box-
1200x800x700mm-uzywana-39834U
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