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Wózek duński na rośliny 715x565x1900 mm

SKU 40014

Wózek duński na rośliny wielkości połowy standardowego wózka.
Wózek jest wysoki, jego wymiary wynoszą 715x565x1900 mm.
Posiada 3 solidne półki. Metalowa rama jest ocynkowana, a wózek
może być demontowany. Koła PP zapewniają niski opór toczenia na
twardych nawierzchniach .

DANE TECHNICZNE

Zestaw kołowy śr pozostałe

Materiał Metal

Status Nowy

Ściany boczne Składane

Długość zewn. 715

Szerokość zewn. 565

Wyskokość zewn. 1900

Nośność 300

Produkt nowy

Rodzaj
Rollkontenery do
konfekcjonowania

OPIS PRODUKTU

Wózek duński na rośliny

POWIĄZANE USŁUGI

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

PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ
Szukasz indywidualnego
opakowania? Podobny produkt
możemy zaprojektować specjalnie
dla Ciebie. Skontaktuj się z nami.

WYKUP OPAKOWAŃ
Ten lub podobny produkt możemy
od Ciebie odkupić. Skontaktuj się z
nami w celu otrzymania oferty.
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Wózek do transportu roślin ma wymiary połowy standardowego wózka
cc - 715x565x1900 mm. Cała konstrukcja wózka wykonana jest ze stali
cynkowanej ogniowo dlatego jest mocny i nie ulega korozji. Trzy półki
dołączone do wózka są wykonane 5-warstwowego drewna topoli z
ocynkowaną metalową krawędzią. Zastosowane drewno to
wodoodporna sklejka z twardą, ciemnobrązową powłoką. Płyty mają
mocną stalową ramę u dołu, dzięki czemu są praktycznie
niezniszczalne. Nośność każdej z półek wynosi 50 kg. Wymiary
zewnętrzne duńskiego wózka to 715 x 565 x 1900 mm, a wymiary
półek to 715 x 565 mm715 x 565 mm715 x 565 mm. Istnieje
możliwość zamówienia dodatkowych półek. Całkowita wysokość
wózka, wyłączając dno, wynosi 1800 mm. Nadaje się do ekspozycji lub
przechowywania produktów, odległość między półkami można
zmieniać od 5 do 180 cm, dzięki czemu wysokość można dostosować
do roślin i kwiatów..Cały wózek duński waży 21 kilogramów. Nośność
wózka wynosi 300 kg.

Główne cechy wózka CC na rośliny

Duński wózek został zaprojektowany, aby spełnić określone
wymagania ogrodnicze. Obejmuje to rozmiar, możliwość układania w
stosy (w wersji złożonej) i wysoką jakość Duński wózek jest znany ze
swojej łatwej i przyjaznej dla użytkownika zwrotności i jest łatwy w
transporcie, ponieważ można go całkowicie zdemontować.

Koła do wózka duńskiego

Półduński wózek na rośliny jest standardowo wyposażony w cztery
koła z polipropylenu (PP). Jednak do wózka można dołączyć inny rodzaj
kół z naszej oferty, oprócz zestawu kołowego z hamulcem ponieważ
nie pasuje do tego modelu wózka. Do wyboru są dźwiękochłonne,
miękkie koła gumowe, twardszy poliuretan (PA) do stosowania w
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chłodniach i dowolny rodzj łożyska. Zastosowane plastikowe koła
zapewniają niski opór toczenia na twardych nawierzchniach i są
osadzone na łożyskach. Taka konstrukcja sprawia, że pojemniki są
trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i nadają się do
intensywnego użytkowania.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/wozek-dunski-na-rosliny-715x565x1900-mm-40014
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