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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 de metal de segurança 815x720x1817mm

SKU 48255

Roll container com dimensões externas 815x720x1817mm e dimensões
internas 765x670x1600mm.Tem uma capacidade de carga máxima de
500 kg. Possui um fundo de metal e dois rodízios giratórios e dois
rodízios fixos com um diâmetro de 125 mm.

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro das rodas mm 125

Material Metal

Estado Novo
Dimensões internas
comprimento 765

Dimensões internas largura 670

Dimensões internas altura 1600
Dimensões externas
comprimento 800

Dimensões externas largura 710

Dimensões externas altura 1800

Capacidade de carga 500

Fundo Metal

Produtos novo, aluguer

Tipo Roll containers de Segurança

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Roll container de metal de segurança
815x720x1817mm

Roll container com dimensões externas 815x720x1817mm e dimensões
internas 765x670x1600mm.Tem uma capacidade de carga máxima de
500 kg. Possui um fundo de metal e dois rodízios giratórios e dois
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rodízios fixos com um diâmetro de 125 mm, as rodas consistem em um
núcleo de PP e um piso de borracha, em que amortecem o som. A grade
é de metal galvanizado com dimensões 50x50x4mm, o que garante que
todos os tipos e tamanhos de mercadorias possam ser armazenados
com segurança. Além disso, é possível criar pisos, se adicionar mais
prateleiras, e pode ser equipado com qualquer roda da nossa gama de
rodízios.

Link para visitar esta página:

https://rotom.pt/roll-container-de-metal-de-seguranca-
815x720x1817mm-48255
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