
FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Rotompt, Lda - Sede

Área de Localização Empresarial de Valado dos Frades, Lotes 6 e 4

+ 351 244 829 345 info@rotom.pt

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 de 2 laterais encaixável-
815x645x1730mm - usado
SKU 46510U

Roll container encaixável de dois lados usado de metal galvanizado
eletrolítico com estrutura em A. Está equipado com base de malha
lateral dobrável, paredes laterais em malha metálica, rodízios em PU.

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro das rodas mm 100

Estado Usado
Dimensões externas
comprimento 815

Dimensões externas largura 645

Dimensões externas altura 1730

Capacidade de carga 500

Fundo Metal

Produtos usado, aluguer

Tipo Roll containers - 2 laterais

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Roll container de 2 laterais encaixável-
815x645x1730mm - usado

Roll container encaixável de dois lados usado de metal galvanizado
eletrolítico com estrutura em A. Está equipado com base de malha
lateral dobrável, paredes laterais em malha metálica, rodízios em PU.
Tem as dimensões externas de 815x645x1730mm, as dimensões
internas de 800x615x1480mm e a capacidade de carga dinâmica de 500
kg. 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
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apresentam marcas visíveis de uso. 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/roll-container-de-2-laterais-encaixavel-
815x645x1730mm-usado-46510U
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