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Wózek transportowy typu rollkontener z drewnianą
podstawą 800x680x1670mm
SKU 40025

Rolkowy kontener z 2 metalowymi ściankami zaciskowymi i
drewnianym dnem. Podstawa jest wzmocniona metalowymi
narożnikami Wymiary zewnętrzne to 800x680x1670 mm, a wymiary
wewnętrzne to 800x620x1470 mm. Masa własna wynosi 24 kg.
Udźwig do 450kg. Łatwy w demontażu

DANE TECHNICZNE

Zestaw kołowy śr 100

Materiał Metal

Status Nowy

Długość wew. 800

Szerokość wew. 620

Wysokość wew. 1470

Długość zewn. 800

Szerokość zewn. 680

Wyskokość zewn. 1670

Nośność 450

Dno Drewniane

Produkt nowy, na wynajem

Rodzaj Rollkontenery 2-ścienne

OPIS PRODUKTU

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.
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Wózek transportowy typu rollkontener z
drewnianą podstawą - dwuścienny

Wózek transportowy typu rollkontener o wymiarach zewnętrznych
800x680x1670 mm i wewnętrznych 800x620x1470 mm wyposażony
jest w drewniane dno, wzmocnione metalowymi narożnikami i dwie
metalowe ściany. Podstawa drewniana składa się z trzech górnych
desek sosnowych, 2 górnych desek z twardego drewna i 2 niższych
desek sosnowych. Ściany boczne są ocynkowane ogniowo, a koła
wykonano z polipropylenu. Masa własna wózka to 24 kilogramy.
Maksymalny udźwig wózka to 450 kg, dzięki czemu nadaje się do
lekkich ładunków. Koła mają średnicę 100 mm i moga pracowac w
zakresie temperatur -20 ° C / + 60 ° C. Ponadto rollkontener ma dwa
kółka ruchome i dwa stałe. Wszystkie koła dostępne w naszej ofercie
pasują do tego rollkontenera. Na życzenie klienta możemy wyposażyć
rollkontener w dowolne koła z naszej oferty, takie jak takie jak
pochłaniające dźwięk lub bardziej miękkie koła z hamulcem lub bez.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/wozek-transportowy-typu-rollkontener-z-drewniana-
podstawa-800x680x1670mm-40025
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