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SERVIÇOS APLICÁVEIS

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

GESTÃO RTI
A circulação eficiente de embalagens
retornáveis poderá gerar ganhos
consideráveis. Saiba mais sobre o
nosso serviço.

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

ALUGUERALUGUERALUGUERALUGUER Roll container encaixável de metal 860x737x1676

SKU 46250

Roll container com dimensões externas 860x737x1676mm, dimensões
internas 790x675x1485mm e peso de 60 kg, e capacidade de carga de
500 kg.

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro das rodas mm 125

Material Metal

Estado Novo
Dimensões internas
comprimento 790

Dimensões internas largura 675

Dimensões internas altura 1485
Dimensões externas
comprimento 860

Dimensões externas largura 737

Dimensões externas altura 1676

Capacidade de carga 500

Fundo Metal

Produtos novo, aluguer

Tipo
Roll containers encaixáveis, Roll
containers de Segurança

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Roll container encaixável de metal
860x737x1676

Roll container com dimensões externas 860x737x1676mm, dimensões
internas 790x675x1485mm e peso de 60 kg. Este carrinho tem uma
capacidade de carga de 500 kg, e possui dois rodízios giratórios e dois
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rodízios fixos com um diâmetro de 125 mm, que amortecem o som.
Além disso, é equipado com painéis laterais reforçados e uma grade de
fundo, teto e laterais. As dimensões dessas grades são 6x6mm. Como o
carrinho é encaixável, é possível poupar espaço durante o transporte ou
durante o armazenamento quando não estiver em uso. Pode ser
equipado com qualquer uma das rodas da nossa gama.

Link para visitar esta página:

https://rotom.pt/roll-container-encaixavel-de-metal-860x737x1676-
46250
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