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Wózek dolly do pojemników Euronorm 615x415x175
mm, plastik, pełne dno
SKU 41538

Lekki wózek plastikowy z zamkniętym dnem, wymiary 615x415mm.
Może być używany z pojemnikami i skrzyniami Euronorm. Nośność
wózka wynosi maksymalnie do 250 kilogramów, odpowiednia do
średnio ciężkich ładunków. Koła mają zakres temperatur od -6 ° C do
+80 ° C. Koła wózka są dźwiękochłonne i nie pozostawiają smug.

DANE TECHNICZNE

Zestaw kołowy śr 100

Materiał Plastik

Status Nowy

Długość zewn. 615

Szerokość zewn. 415

Wyskokość zewn. 175

Nośność 250

Dno Plastik

Produkt nowy, na wynajem

Rodzaj Dolly

OPIS PRODUKTU

Wózek dolly z pełnym dnem

POWIĄZANE USŁUGI

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

ZARZĄDZANIE OBIEGIEM
OPAKOWAŃ
Ten produkt może być poddany
usłudze Zarządzanie obiegiem
opakowań. Zapytaj o szczegóły.

NAPRAWA I KONSERWACJA
Ten produkt możemy naprawić lub
poddać konserwacji. Zapytaj o
szczegóły.
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Ten lekki wózek z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, z pełnym
dnem i wadze 3,9 kg, nadaje się do standardowych pojemników Euro o
wymiarach 600 mm x 400 mm. Na wózek można wstawić 2 pojemniki
euronorm 400 mm x 300 mm lub 4 pojemniki 300 mm x 200 mm.

Koła wózka dolly

Dzięki czterem kółkom o średnicy 100 mm z obręczą z PP (polipropylen)
i dźwiękochłonnymu bieżnikowi TPR, ten wózek jest wyjątkowo
zwrotny i stabilny. Jest również łatwy w manewrowaniu w wąskim
korytarzu lub w ciasnej przestrzeni. Koła wózka dolly nie pozostawiają
smug na podłodze. Niedrogie, niezwykle mocne i o długiej żywotności.
Koła mają zakres temperatur od -6 ° C do + 80 ° C.

Pojemniki umieszczone na wózku mogą być układane w stos, co
idealnie sprawdza się np. podczas wykładania towaru.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/wozek-dolly-do-pojemnikow-euronorm-615x415x175-
mm-plastik-pelne-dno-41538
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