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Kontener rolkowy 3-ścienny Multy 800x640x1600mm

SKU 46003NRK

Rollkontener 3-ścienny „Multy” ma 2 składane ścianki boczne i stałą
ścianę tylną. Dno składa się z tworzywa sztucznego i może być złożone
na tylnej klapie. Zajmuje mało miejsca, posiada centralny hamulec
nożny. Może znosić zakres temperatur od -40 ° C do + 80 ° C.

DANE TECHNICZNE

Zestaw kołowy śr 125

Status Nowy

Długość zewn. 800

Szerokość zewn. 640

Wyskokość zewn. 1600

Nośność 500

Dno Plastik

Produkt nowy, na wynajem

Rodzaj
Rollkontenery 3 ścienne,
Rollkontenery gniazdowe

OPIS PRODUKTU

Kontener rolkowy 3-ścienny

Kontener "Multy" o wymiarach 800x640x1600 mm ma 2 boczne ścianki
na zawiasach i stałą ścianę tylną. Ruchoma podłoga jest wykonana z
tworzywa sztucznego i można ją złożyć. Wymiary wewnętrzne to

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 WYNAJMUOPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMU
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785x615x1395 mm. Kontener o wadze 48 kg umożliwia przewóz
ładunku o masie 500 kg. Wózek 3-ścienny siatkowy jest wyposażony w
centralny hamulec nożny. W części tylnej wózka znajduje się tabliczka
do przymocowania dokumentów o wymiarach 175x200 mm z
plastikowym uchwytem na karty. Kontener jest standardowo
wyposażony w jeden pasek łączący. Wszystkie metalowe części są
ocynkowane. Kontener rolkowy jest wyposażony w 4 koła z gumowym
bieżnikiem 125 mm. Para kół skrętnych, a także wgłębienie w tylnej
ściance zapewnia swobodne prowadzenie wózka.

Koła kontenera nadają się do użytku w chłodni mogą wytrzymać
temperatury do -40 ° C.

WAŻNE
Aby w pełni wykorzystać możliwości transportu, zaleca się wybór tego
3-stronnego kontenera rolowanego, ponieważ pomieści 57
załadowanych wózków w 13,6-metrowej przyczepie. Jeśli transport
powrotny jest pusty, umieść 180 części w przyczepie o długości 13,6 m
zgodnie z zasadą gniazdowania.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/kontener-rolkowy-3-scienny-multy-
800x640x1600mm-46003NRK
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