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SERVIÇOS APLICÁVEIS

SERVIÇOS DE ALUGUER
O produto também está disponível
para aluguer. Peça-nos uma
proposta.

SOLUÇÕES DE POOLING
O produto está disponível no serviço
de pooling para empresas. Peça-nos
mais informações.

ALUGUERALUGUERALUGUER Roll container 800x680x1670mm - 2 portas laterais, base
de madeira
SKU 40025

Roll container com fundo de madeira e duas laterais de aço. As
dimensões são 800x680x1670mm, com um peso de 24 kg. Capacidade
de carga até 450 kg.

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro das rodas mm 100

Material Metal

Estado Novo
Dimensões internas
comprimento 800

Dimensões internas largura 620

Dimensões internas altura 1470
Dimensões externas
comprimento 800

Dimensões externas largura 680

Dimensões externas altura 1670

Capacidade de carga 450

Fundo Madeira

Produtos novo, aluguer

Tipo Roll containers - 2 laterais

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Roll container com base de madeira -
800x680x1670 mm

As dimensões externas deste roll container são 800x680x1670 mm e as
dimensões internas são 800x620x1470 mm. O peso é de 24 kg e tem
uma carga máxima de 450 kg; portanto, é adequado para cargas leves.
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Este carro possui duas laterais de fixação de metal e um fundo de
madeira reforçado com cantos de metal. A base de madeira deste
carrinho consiste em cinco tábuas superiores de pinheiro do norte da
Europa e duas tábuas inferiores. As grades laterais são galvanizadas a
quente, e o carrinho possui dois rodízios giratórios e dois rodízios fixos.
As rodas são feitas de polipropileno, têm um diâmetro de 100 mm e uma
faixa de temperatura de -20 ° C / + 60 ° C. Este contentor rolante pode
ser equipado com qualquer rodízio da nossa gama

Link para visitar esta página:

https://rotom.pt/roll-container-800x680x1670mm-2-portas-laterais-
base-de-madeira-40025
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