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Wózek dolly do pojemników dystrybucyjnych Euronorm,
metalowy, otwarte dno 830x620x180 mm
SKU 41503

Wózek magazynowy dolly o wymiarach 830x620x180 mm z otwartym
dnem. Wykonany z ocynkowanego metalu jest bardzo wytrzymały.
Nadaje się do stosowania z pojemnikami dystrybucyjnymi typu
Euronorm. Można na nim wieźć ciężar do 500 kg. Wyposażony w 2 koła
skrętne i 2 koła stałe o średnicy 100 mm (wykonane z tworzywa PP).
Można wyposażyć wózek w inny rodzaj kół, opcjonalnie od upodobań
Klienta.

DANE TECHNICZNE

Zestaw kołowy śr 100

Materiał Metal

Status Nowy

Długość zewn. 830

Szerokość zewn. 620

Wyskokość zewn. 180

Nośność 500

Dno Metalowe

Produkt nowy, na wynajem

Rodzaj Dolly

OPIS PRODUKTU

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.
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Wózek dolly metalowy do pojemników
Euronorm z otwartym dnem

Metalowy wózek transportowy o wymiarach 830x620x180 mm
idealnie pasuje do umieszczenia na nim dwóch pojemników Euronorm
600x400 mm. Stabilny wózek dolly ma ocynkowaną, okrągłą metalową
ramę, która umożliwia bezpieczny transport pojemników euro lub
innych pojemników plastikowych na płycie podstawy. Wózek można
ustawiać jeden na drugim, co pozwala zaoszczędzić miejsce w
magazynie.

Koła do wózka dolly

Wózek dolly jest wyposażony w dwa koła skrętne i dwa stałe o średnicy
100mm. Wykonane są z solidnego tworzywa sztucznego PP
(polipropylen). Zaletą tego przedmiotu jest to, że dwa pudełka
Euronorm można z łatwością układać na podłodze.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/wozek-dolly-do-pojemnikow-dystrybucyjnych-
euronorm-metalowy-otwarte-dno-830x620x180-mm-41503

mailto:info@rotom.pl
https://rotom.pl/wozek-dolly-do-pojemnikow-dystrybucyjnych-euronorm-metalowy-otwarte-dno-830x620x180-mm-41503
https://rotom.pl/wozek-dolly-do-pojemnikow-dystrybucyjnych-euronorm-metalowy-otwarte-dno-830x620x180-mm-41503

