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Dwuścienny kontener rolkowy o wymiarach
800x720x1715mm
SKU 46214

Dwuścienny rollkontener ma długość 800 mm, szerokość 720 mm i
wysokość 1715 mm. Wymiary wewnętrzne to 790x670x1500 mm.
Cichy i dwuścienny rollkontener wykonany z ocynkowanego metalu z
innowacyjną konstrukcją ramy A jest wyposażony w dno z systemem
sprężynowym i siatkową ochronę boczną. Dzięki składanej podstawie i
zagnieżdżonej konstrukcji pojemnik można schować w sposób
oszczędzający miejsce podczas transportu powrotnego i
przechowywania.

DANE TECHNICZNE

Materiał Metal

Status Nowy

Długość wew. 790

Szerokość wew. 670

Wysokość wew. 1500

Długość zewn. 800

Szerokość zewn. 720

Wyskokość zewn. 1715

Nośność 500

Dno Metalowe

Produkt nowy, na wynajem

Rodzaj
Rollkontenery 2-ścienne,
Rollkontenery gniazdowe

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.
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OPIS PRODUKTU

Dwuścienny kontener rolkowy o wymiarach
800x720x1715 mm

Dzięki praktycznej, gniazdowej konstrukcji, zaoszczędzimy dodatkowe
miejsce w magazynie. Kontenery rolkowe idealnie sprawdzają się w
transporcie ciężkich produktów. Solidne wykonanie, z ocynkowanego
metalu.

Kontener rolkowy jest wykonany z ocynkowanego metalu o konstrukcji
w kształcie litery A. Wyposażony w kratkę na dole i kratowane ściany
boczne z tekstylnymi pasami Wymiary zewnętrzne to 800x720x1715
mm, a wewnętrzne 790x670x1500 mm. Nośność statyczna wynosi
350 kg. Kontener rolkowy jest wyposażony w składane dno. Do
podstawy wózka zamontowane są 2 koła skrętne i 2 stałe. Gniazdowa
konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce podczas transportu
powrotnego lub gdy jest on przechowywany i nieużywany.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/dwuscienny-kontener-rolkowy-o-wymiarach-
800x720x1715mm-46214
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