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Skrzyniopaleta składana 1200x1000x900 mm, używana,
714l
SKU 61494U

Używana skrzyniopaleta składana o wymiarach 1200 x 1000 x 900
mm. Skrzyniopaleta ma pojemność 714 litrów, jest składana w całości,
uchylna na dwóch bokach. Produkt można ustawiać w stosy.
Skrzyniopaleta używana jest solidna, mocna i higieniczna, nadaje się do
wielokrotnego wykorzystywania w łańcuchu dostaw.

DANE TECHNICZNE

Materiał PE

Ściany boczne Składane

Dno Pełne

Długość wew. 1115

Szerokość wew. 915

Wysokość wew. 700

Długość zewn. 1200

Szerokość zewn. 1000

Wyskokość zewn. 900

Nośność statyczna 2500

Nośność dynamiczna 500

Objętość 714

Produkt używany, na wynajem

Rodzaj Skrzynie pełne, Skrzynie składane

OPIS PRODUKTU

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.

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

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY

OPCJA WYNAJMU

UŻYWANY
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Skrzyniopaleta pełna 1200x1000x760 mm,
używana

Skrzyniopaleta została wykonana metodą wtryskową z wysokiej jakości
tworzywa HDPE. Jest to wyjątkowo odporny pojemnik dostosowany dla
pracy w przemyśle, przu produkcji żywności, towarów masowych i
drobnych części. Jest to niezwykle wygodne opakowanie plastikowe do
do transportu i magazynowania. Skrzyniopaleta z pełnym dnem i
ścianami jest odporna na zużycie i posiada gładkie ścianki wewnętrzne,
które są łatwe w czyszczeniu.Skrzyniopaleta jest na 3 płozach, łatwa w
manewrowaniu wózkiem widłowym.

Konstrukcja skrzyniopalety w pełni dopasowana do
intensywnej pracy

Skrzyniopaleta może być używana wielokrotnie dzięki swoim
właściwościom wytrzymałościowym. Konstrukcja ścian wewnętrznych
została specjalnie wzmocniona, gładkie wnętrze umożliwia łatwe i
szybkie czyszczenie. Na dole skrzyni znajdują się otwory gwintowane.

Skrzyniopaleta pracuje w skrajnych temperaturach

Skrzynia paletowa może być używana w zakresie temperatur od -20 °C
do +40 °C, dzięki czemu może być używana w chłodniach i komorach
zamrażalniczych. Wykonana w całości z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego polietylenu (PE) jest odpowiednia do przechowywania i
transportu żywności/p>

Inne zalety skrzyniopalety pełnej

Możliwość wielokrotnego używania w łańcuchach dostaw
Spełnia wymogi dotyczące przechowywania żywności
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Odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie
Odporny na większość kwasów i zasad
Gwarancja i certyfikat sprawdzonego materiału
Obudowa z HDPE, odporna na uderzenia

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/skrzyniopaleta-skladana-1200x1000x900-mm-
uzywana-714l-61494U
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