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SERVIÇOS APLICÁVEIS

RETORNO DE EMBALAGEM
Reutilize a sua embalagem e reduza
os custos operacionais. Consulte o
nosso serviço de recuperação de
embalagens.

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO
Manter a embalagem nas condições
perfeitas garante sua longevidade e
garante segurança. Confira a nossa
oferta.

COMPRA DE ATIVOS
Compramos embalagens
retornáveis usadas e danificadas.
Recupere seu dinheiro e liberte
espaço de armazenamento.

USADOUSADOUSADOUSADO Palete tipo euro 1200x800x155mm- Pesada, usada

SKU 11804U

Este palete de madeira tem as dimensões 1200x800x155mm, e
consiste em cinco ripas superiores, três travessas, nove tacos e três
painéis inferiores. A capacidade máxima de carga é de 1000 kg adequada
para cargas pesadas. O peso próprio é de 18 kg

DADOS TÉCNICOS

Tipo Paletes tipo euro
Dimensões externas
comprimento 1200

Dimensões externas largura 800

Dimensões externas altura 144

Carga estática 2000

Carga dinâmica 1000

Estado Usado

Produtos usado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Palete tipo euro 1200x800x155mm- Pesada,
usada

Este palete de madeira tem as dimensões 1200x800x155mm, e
consiste em cinco ripas superiores, três travessas, nove tacos e três
painéis inferiores. A capacidade máxima de carga é de 1000 kg adequada
para cargas pesadas. O peso próprio é de 18 kg. Com uso cuidadoso e
cuidado, este palete unidirecional também pode ser usado várias vezes.
As dimensões das placas superiores e inferioes são 1200x95x20mm e
os tacos têm 95 mm de espessura. ADVERTÊNCIAS: Este artigo é usado.
Todos os artigos que vendemos são plenamente funcionais. Contudo a
imagem mostrada na nossa página, não garante o lote completo do
nosso stock. Os produtos usados apresentam marcas visíveis de uso.
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Com base em mais de 30 anos de experiência classificamos e reparamos
cuidadosamente artigos usados. Ao fazer o seu pedido on line concorda
com a condição dos produtos usados.

Link para visitar esta página:

https://rotom.pt/palete-tipo-euro-1200x800x155mm-pesada-usada-
11804U
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