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SERVIÇOS APLICÁVEIS

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

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

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

ALUGUERALUGUERALUGUERALUGUER Roll Container para plantas - 3 prateleiras

SKU 40027

Plantas Container fornecido com três prateleiras. Também conhecido
como o carrinho dinamarquês, carrinho multifuncional. peso auto na
forma de realização do solo, quatro prumos, e prateleiras 3 é de 37 kg.
Adequado para utilização como, entre outros, do veículo de transporte,
de armazenamento e transporte do recipiente-colheita ordem. É
amplamente utilizado na indústria e na agricultura e horticultura.

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro das rodas mm 100

Material Metal

Estado Novo
Dimensões internas
comprimento 1350

Dimensões internas largura 565

Dimensões internas altura 1900
Dimensões externas
comprimento 1350

Dimensões externas largura 570

Dimensões externas altura 1900

Fundo Plástico

Produtos novo, aluguer

Tipo
Roll container para picking, Roll
containers encaixáveis

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Plantas do recipiente - 3 prateleiras

Plantas de recipiente com armação de metal galvanizado a quente e 3
prateleiras de madeira. Adequado para exibição ou armazenamento de
produtos. Fácil de transportar por causa de rodas por baixo do recipiente.
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O recipiente de plantas é fornecido com 3 prateleiras. Peso desta forma
de realização: da base, quatro colunas e prateleiras 3 é de 37 kg. Este
carrinho foi projetado que satisfaçam as necessidades específicas da
indústria hortícola. Isso pode ser pensado de tamanho, peso, capacidade
de empilhamento e qualidade. O carrinho dinamarquesa é conhecida por
sua fácil de usar e manobrabilidade. As dimensões do carrinho
dinamarquês é 1350x565x1900mm.

Link para visitar esta página:

https://rotom.pt/roll-container-para-plantas-3-prateleiras-40027
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