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RL-KLT 3215 Pojemnik do ustawiania w stos
297x198x147,5mm - niebieski
SKU 66153

Pojemnik do sztaplowania, z tworzywa sztucznego PP RL-KLT 3215 ze
wzmocnionymi ścianami. Dzięki temu jest wyjątkowo odpowiedni dla
cięższego przemysłu, takiego jak przemysł motoryzacyjny. Wymiary
zewnętrzne pojemnika to 297x198x147,5 mm, a wymiary wewnętrzne
to 243x162x129,5 mm.

DANE TECHNICZNE

Status Nowy

Długość wew. 243

Szerokość wew. 162

Wysokość wew. 129,5

Długość zewn. 297

Szerokość zewn. 198

Wyskokość zewn. 147,5

Objętość 8,67

Produkt nowy, na wynajem

Rodzaj Pojemniki KLT

OPIS PRODUKTU

Pojemnik RL-KLT 3215 o wymiarach
297x198x147,5 mm, niebieski, PP, pełne dno

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 WYNAJMUOPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMUOPCJA WYNAJMU
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Pojemnik plastikowy typu RL-KLT o wymiarach 297x198x147,5 mm w
kolorze niebieskim wykonany z polipropylenu. Wymiary pojemnika są
zgodne ze standardem VDA i dlatego nadaje się szczególnie do
łańcucha logistycznego w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie idealnie
sprawdza się podczas procesu zautomatyzowanej produkcji. Pojemniki
wykonane są z wysokiej jakości plastiku, który umożliwia długoletnią
pracę.

Nośniki małych ładunków do zautomatyzowanych
systemów logistycznych

Pionowe żebra na ścianach pojemnika sprawiają, że RL-KLT 3215 jest
bardziej wytrzymały niż pojemniki Euronorm i ułatwiają chwytanie i
wciąganie przez zautomatyzowane systemy logistyczne. Wzmocnione
dno wytrzymuje wysokie obciążenia, a konstrukcja umożliwia łatwe
odprowadzanie cieczy w procesie czyszczenia. Plastikowy pojemnik jest
bardzo łatwy do układania w stos i ma na przykład samoprzylepne
powierzchnie na kod kreskowy. Pojemność pojemnika RL-KLT 3215 to
8,67 litra. Wymiary pojemnika są przystosowane do współpracy z
paletami euro . W ofercie mamy także pokrywy do wszystkich
pojemników typu RL-KLT, oraz pojemniki KLT w różnych rozmiarach.

W przypadku transportu na jednej palecie o wymiarach
1200x800x2550 mm można umieścić 272 pojemniki RL-KLT 3215. W
ten sposób do standardowej przyczepy można załadować 8160 sztuk.

Link do odwiedzenia tej strony:

https://rotom.pl/rl-klt-3215-pojemnik-do-ustawiania-w-stos-
297x198x147-5mm-niebieski-66153
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