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SERVIÇOS APLICÁVEIS

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

DESIGN DO PRODUTO
Precisa de uma solução
personalizada? Nós podemos
projetar embalagens exclusivas para
um produto específico. Peça-nos
uma proposta.

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

Roll container para plantas - 715x565x1250

SKU 40013

Roll container para plantas equipado com uma estrutura de aço
galvanizado a quente

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro das rodas mm outro

Material Metal

Estado Novo

Paredes Laterais Dobravel
Dimensões externas
comprimento 715

Dimensões externas largura 565

Dimensões externas altura 1250

Capacidade de carga 300

Produtos novo

Tipo Roll container para picking

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Roll container para plantas - 715x565x1250

Roll container para plantas  equipado com uma estrutura de aço
galvanizado a quente e 3 prateleiras feitas de madeira de choupo de 5
camadas com uma borda de metal galvanizada. As dimensões do
carrinho dinamarquês são de 715x565x1250 mm e as dimensões das
prateleiras são 715x565 mm. É possível encomendar mais prateleiras. A
altura da vertical, sem o fundo, é de 1150 mm. Estes quatro barras têm
18 buracos cada um, nos quais as prateleiras podem ser colocadas. O
peso é de 18 quilos.
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Adequado para expor ou armazenar produtos, o espaçamento das placas
pode ser alterado de 5 a 115 cm, permitindo que a altura entre as placas
seja adaptada às plantas e flores

A capacidade de carga deste carrinho de carga é de 300 quilos.

A capacidade de carga destas prateleiras é de 50 quilogramas por cada
prateleira.

O carrinho dinamarquês é conhecido pelo seu manuseamento fácil e de
fácil utilização e de transporte porque é totalmente dobrável.

O carrinho dinamarquês está equipado com quatro rodas de
polipropileno (PP) como padrão. Mas este carrinho pode, a seu pedido,
ser equipado com quase qualquer outra roda da nossa gama.
Infelizmente, rodas com travões não são possíveis para este modelo.
Uma roda de borracha macia com redução de ruído, PA duro para
arrefecimento, rolamento de deslizamento, rolamento de rolos,
rolamento de esferas.

Link para visitar esta página:

https://rotom.pt/roll-container-para-plantas-715x565x1250-40013
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