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SERVIÇOS APLICÁVEIS

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.

Roll Container exibição 3 laterais 810x720x1808mm - 4
prateleiras
SKU 48298

roll de 3 laterais com uma carga máxima de 500 kg. O recipiente rolante
tem um fundo de plástico reforçado e três portões. Equipado com quatro
prateleiras recurso elevado de ponta para garantir que nenhum caso cair.

DADOS TÉCNICOS

Material Metal

Estado Novo

Paredes Laterais Fixo

Fundo Perfurado
Dimensões internas
comprimento 810

Dimensões internas largura 720

Dimensões internas altura 1808
Dimensões externas
comprimento 8100

Dimensões externas largura 720

Dimensões externas altura 1810

Carga dinâmica 500

Fundo Plástico

Produtos novo

Tipo
Roll containers - 3 laterais, Roll
container para picking

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Roll Container com 3 laterais
810x720x1808mm - 4 prateleiras, galvanizado
a quente
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Recipiente com 3 laterais com uma parte inferior de plástico reforçado.
Equipado com quatro prateleiras recurso elevado de ponta para garantir
que nenhum caso cair. Fácil para separação de pedidos, e, em seguida,
transmitir ou armazenamento de mercadorias. O carrinho tem uma carga
útil de 500 kg. Assim, o carrinho é adequado para cargas pesadas. As
rodas do carrinho tem uma superfície de plástico de corrida de
polipropileno (PP). O diâmetro destas rodas era 108 mm. Não há freios
nas rodas.

Link para visitar esta página:

https://rotom.pt/roll-container-exibic-o-3-laterais-810x720x1808mm-4-
prateleiras-48298
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