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Kontener izotermiczny 715x810x1900 mm - używany

SKU 40580U

Używany kontener rolkowy izotermiczny ze stalową siatką stanowiącą
dodatkowe wzmocnienie dna, szczególnie odpowiedni dla przemysłu
spożywczego. Wymiary wewnętrzne 550x640x1600 mm, a pojemność
wynosi 563 l.

DANE TECHNICZNE

Materiał Plastik

Status Nowy

Ściany boczne Stałe

Długość wew. 640

Szerokość wew. 550

Wysokość wew. 1600

Długość zewn. 810

Szerokość zewn. 715

Wyskokość zewn. 1900

Nośność 500

Dno Plastik

Produkt używany, na wynajem

Rodzaj
Rollkontenery zamykane,
Rollkontenery izotermiczne

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.

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

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY
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Kontener izotermiczny używany
715x819x1900 mm

Używany kontener rolkowy izotermiczny o wymiarach zewnętrznych
715x810x1900mm i wymiarach wewnętrznych 550x640x1600mm.
Ten pojemnik izotermiczny ma ramę ze stali nierdzewnej w dnie z 2
stałymi kołami i 2 kółkami, ciężar własny izotermicznego pojemnika na
rolkę wynosi 100 kg. Ten izotermiczny pojemnik rolkowy ma
jednoczęściową obudowę z EPDM, dzięki czemu jest łatwy do
czyszczenia i pozostaje higieniczny, ponieważ nie ma rowków ani
szwów. Obudowa EPDM zawiera piankę izolacyjną PU o współczynniku
przewodzenia ciepła 0,39 W / m2.k.

Zastosowanie kontenera chłodniczego

Kontenery chłodnicze Isotherm są szczególnie odpowiednie dla
magazynów i producentów działających w branży spożywczej wraz z
ich łańcuchem dostaw. Dystrybucja żywności jest bardzo wrażliwa z
powodu wielu czynności, które należy wykonać, takich jak załadunek i
rozładunek w różnych miejscach lub częste otwieranie pojazdu.
Izotermiczny kontener rolkowy to bardzo elastyczne rozwiązanie,
odpowiednie dla większości firm logistycznych. Zapewnia również
doskonałe bezpieczeństwo termiczne podczas czasowego
przechowywania towarów w stanie chłodnym, podczas oczekiwania w
centrum dystrybucyjnym i transportu ich w odpowiedniej temperaturze.
Przy zastosowaniu izotermicznych kontenerów rolkowych można
jednocześnie transportować produkty schłodzone, mrożone i suszone.
Kontenery chłodnicze na kółkach często są używane przez firmy które
umieszczają gotowe produkty na tacach i w pojemnikach. Dotyczy to
artykułów spożywczych wykorzystywanych przez firmy cateringowe
(działające na dużą skalę), oraz producentów gotowych dań. Produkty
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są umieszczane w wewnętrznych wyżłobieniach kontenera lub na
nierdzewnej półce wewnętrznej. W izotermicznych kontenerach
zastosowano system chłodzenia wkładami chłodzącymi

Dodatkowa uwagaKontener izotermiczny jest przedmiotem
używanym, w 100% funkcjonalnym. Jednak zdjęcie, które wyświetlamy
na stronie, nie gwarantuje całego towaru, jaki mamy na stanie.
Sprzedawane przez nas produkty używane posiadają widoczne ślady
użytkowania i są one widoczne. To, czy stan wizualny i techniczny jest
dla Ciebie wystarczający, jest osobistą interpretacją. Jeśli chcesz się
przekonać, że te artykuły spełniają Twoje życzenia, serdecznie
zapraszamy do umówienia się telefonicznie w jednej z naszych
lokalizacji w celu obejrzenia wybranego produktu. Składając
zamówienie online, zgadzasz się ze stanem użytych produktów.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/kontener-izotermiczny-715x810x1900-mm-uzywany-
40580U
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