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Kontener rolkowy 800x680x1670mm - drewniane dno -
używany
SKU 40025U

Używany kontener rolkowy z 2 metalowymi ścianami bocznymi i
drewnianym dnem ma wymiary zewnętrzne 800x680x1670 mm, a
wymiary wewnętrzne to 800x620x1470 mm. Masa własna wynosi 24
kg.. Dwie stalowe pojemnika to produkt cynkowany ogniowo.

DANE TECHNICZNE

Zestaw kołowy śr 100

Status Używany

Długość zewn. 800

Szerokość zewn. 680

Wyskokość zewn. 1670

Nośność 450

Dno Drewniane

Produkt używany, na wynajem

Rodzaj Rollkontenery 2-ścienne

OPIS PRODUKTU

Używany kontener rolkowy z 2 ścianami i
drewnianym dnem

Ten używany wózek siatkowy ma wymiary zewnętrzne 800x680x1670
mm i wymiary wewnętrzne 800x620x1470 mm. Kontener rolkowy ma

POWIĄZANE USŁUGI

WYNAJEM OPAKOWAŃ
Produkt dostępny także na
wynajem. Zapytaj o warunki.

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

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

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU
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drewniane dno wzmocnione metalowymi narożnikami i dwie metalowe
ściany zaciskowe. Podstawa wykonana jest z drewna i składa się z 3
górnych desek sosnowych, 2 górnych desek z twardego drewna i 2
niższych desek z sosny. Ściany boczne są ocynkowane ogniowo, a koła
wykonane są z polipropylenu. Masa własna wynosi 24 kilogramy, a
kontener rolkowy ma maksymalne obciążenie 450 kilogramów, dzięki
czemu nadaje się do lekkich ładunków. Koła mają średnicę 100 mm i
mają zakres temperatur -20 ° C / + 60 ° C. Ponadto kontener rolkowy
ma dwa kółka skretne i dwa kółka stałe.

Na życzenie ten kontener na kółkach można wyposażyć w dowolne
koła z naszej oferty, np jak koła pochłaniające dźwięk, bardziej miękkie
koła gumowe z hamulcem lub bez, choć zdecydowanie doradzamy
użycie 2 kół skrętnych i 2 stałych.

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/kontener-rolkowy-800x680x1670mm-drewniane-dno-
uzywany-40025U
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