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Składany 2-ścienny kontener rolkowy 815x720x1650mm

SKU 46020RRC720

2-ścienny kontener rolkowy ze składanym dnem o maksymalnej
ładowności 450 kg. Kontener rolkowy ma składane plastikowe dno oraz
metalowe ścianki, które są galwanizowane elektrolitycznie / w kolorze
złotym, aby zapobiec rdzy. Łatwy w montażu.

DANE TECHNICZNE

Zestaw kołowy śr 125

Status Nowy

Długość zewn. 815

Szerokość zewn. 720

Wyskokość zewn. 1650

Nośność 450

Dno Plastik

Produkt nowy, na wynajem

Rodzaj
Rollkontenery 2-ścienne,
Rollkontenery gniazdowe

OPIS PRODUKTU

Kontener rolkowy dwuścienny 815x720x1650
mm

Dwuścienny wózek siatkowy ze składanym dnem o maksymalnej
ładowności 450 kg. Dwie metalowe, ocynkowane ściany montowane

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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"na wcisk", wyposazone w PP tasmy spinające. Wewnętrzne wymiary
kontenera wynoszą 815x662x1500 mm. Wysokość dna wynosi 185
mm. Koła kontenera rolkowego mają bieżnik wykonany z polipropylenu
(PP). Średnica tych kół wynosi 125 milimetrów. Na kołach nie ma
hamulców. Łatwy do transportu i przechowywania towarów.

Zastosowanie kontenera siatkowego

Ten wózek siatkowy na kółkach nadaje się do średnich ładunków.
Ponieważ dno można złożyć w kierunku wzdłużnym, rollkontener
oszczędza dużo miejsca podczas transportu powrotnego i
przechowywania. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla
kurierów, firm wysyłkowych lub firm, które wymagają dodatkowych
kontenerów rolkowych w okresach wzmożonego ruchu i nie chcą
rezerwować zbyt dużo miejsca poza sezonem , w którym kontenery
rolkowe nie są używane.
Ten kontener na kółkach może być na życzenie wyposażony w dowolne
koła z naszej oferty, choć zdecydowanie doradzamy użycie 2 kół
skrętnych i 2 stałych.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/skladany-2-scienny-kontener-rolkowy-
815x720x1650mm-46020RRC720
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