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SERVIÇOS APLICÁVEIS

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

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

Carrinho para móveis - 2400x1150x1850mm - 800 kg,
dobrável
SKU 49114

Carrinho para móveis com uma dimensão de 2400x1150x1850mm. As
dimensões interiores são 2320x1100x1615 mm.

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro das rodas mm 125

Material Metal

Estado Novo
Dimensões internas
comprimento 2320

Dimensões internas largura 1100

Dimensões internas altura 1615
Dimensões externas
comprimento 2400

Dimensões externas largura 1150

Dimensões externas altura 1850

Capacidade de carga 800

Fundo Madeira

Produtos novo

Tipo

Roll containers - 3 laterais, Roll
container para picking, Carros
para móveis

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Carrinho para móveis - 2400x1150x1850mm -
800 kg, dobrável

Carrinho para móveis com uma dimensão de 2400x1150x1850mm. As
dimensões interiores são 2320x1100x1615 mm. Este é muito adequado
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para armazenar e transportar mobiliário, mas pode ser realmente
utilizada para todos os artigos volumosos.

Este produto é adequado para o transporte por camião, onde podem ser
colocados 2 por 2 longitudinalmente, um contra o outro, para maior
estabilidade.

O carrinho tem armações laterais especialmente moldadas, de modo a
que várias delas possam ser empilhadas umas em cima das outras. Pode
ser empilhado um máximo de três, sendo o contentor inferior capaz de
transportar uma carga máxima de 1000 kg.

O carrinho tem uma estrutura lateral especialmente moldada, de modo a
que vários possam ser empilhados uns em cima dos outros.

O fundo do carrinho é feito de aglomerado de 16 mm e está equipado
com rodízios giratórios de plástico de poliamida (PA) com um diâmetro
de 125 mm. O carrinho de armazenamento também é dobrável e pode
ser armazenado de forma a poupar espaço quando não está a ser
utilizado, dobrado em forma de L.

Pesa 121 kg.

Link para visitar esta página:

https://rotom.pt/carrinho-para-moveis-2400x1150x1850mm-800-kg-
dobravel-49114
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