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Siatkowy wózek pralniczy 990x665x1660 mm

SKU 40184

Kontener siatkowy pralniczy 4 ścienny o wymiarach 990x665x1660
mm. Ładowność wynosi 500 kilogramów, a ciężar własny 56 kilogramy.

DANE TECHNICZNE

Zestaw kołowy śr pozostałe

Materiał Metal

Status Nowy

Ściany boczne Stałe

Długość zewn. 900

Szerokość zewn. 665

Wyskokość zewn. 1660

Nośność 500

Dno Metalowe

Produkt nowy, na wynajem

Rodzaj
Rollkontenery 4-ścienne,
Rollkontenery pralnicze

OPIS PRODUKTU

Kontener siatkowy 4-stronny, zamknięty
900x665x1660 mm

Opis techniczny wózka pralniczego

POWIĄZANE USŁUGI

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

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.

OPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMU
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Kontener siatkowy jest wyposażony w solidną ramę wykonaną z
ocynkowanych rur metalowych o średnicy 25 mm. Jest to wózek
całkowicie zamknięty, cztery boki są wykonane z metalowej siatki z
jedną zawiasową przednią bramą, która jest składana do połowy. Z
przodu wózka można go częściowo otworzyć , co ułatwia załadunek i
rozładunek. Obszar załadunku jest wykonany z tworzywa sztucznego i
jest wsparty ciężką stalową ramą podstawy. Do zestawu jest dołączona
plastikowa podszewka, która chroni towar przed podarciem. Kontener
rolkowy ma cztery gumowe koła o średnicy 150 mm. Wymiary tego
rollkontenera pralniczego wynoszą 900x665x1660 mm. Ładowność
wynosi 500 kg, a ciężar własny wózka wynosi 56 kg.

Koła do rollkontenera pralniczego

Wózek pralniczy na kółkach może być na Państwa życzenie
wyposażony w dowolne kółko z naszej oferty, z hamulcem, bez, lub
specjalnie wyciszone, miękkie. Zobacz naszą ofertę kół aby jak najlepiej
wyposażyć wózek pralniczy

Zastosowanie wózka pralniczego

Wózki pralnicze posiadające otwieraną przednią klapę sprawiają że
rollkontener jest niezwykle przydatnym narzędziem do dystrybucji
bielizny pościelowej. Wykorzystywany przez pralnie,szpitale,hotele inne
branże.

Zalety rollkontenera pralniczego:

Wózki pralnicze umożliwiają szybki i łatwy dostęp do zawartości
wewnątrz kosza
Mocna konstrukcja z gumowymi kołami wysokiej
jakościRollkontenery pralnicze minimalizują ręczne przenoszenie,
zmniejszając ryzyko uszkodzenia bielizny pościelowej lub
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ewentualnych obrażeń ciała obrażenia ciała
Rollkontener zaspokaja potrzeby specyficznych wymagań pralni
czy szpitali dotyczące sprzętu transportowego
Możliwość naprawy i konserwacji

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/siatkowy-wozek-pralniczy-990x665x1660-mm-40184
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