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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 Rack móvel simples - 1545x1180x310mm - galvanizado

SKU 50110

Estante móvel simples fornecida com uma placa de contraplacado -
dimensões 1545x1180x310 mm.

DADOS TÉCNICOS

Material Metal

Fundo Estanque
Dimensões internas
comprimento 1370

Dimensões internas largura 1005

Dimensões internas altura 310
Dimensões externas
comprimento 1545

Dimensões externas largura 1180

Dimensões externas altura 310

Carga dinâmica 2000

Tipo Mobilack simples

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Rack móvel simples - 1545x1180x310mm -
galvanizado a quente - com contraplacado

Este rack móvel simples é feito de metal galvanizado por imersão a
quente. Isto torna-o resistente à ferrugem, resistente a riscos e
adequado tanto para o transporte como para o armazenamento de
mercadorias.

Possui um sistema de empilhamento que pode ser utilizado para
armazenar mercadorias.
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O seu sistema de empilhamento é ideal especialmente durante os picos
sazonais quando se tem falta de espaço de armazenamento.

O Rack móvel é fornecido com uma placa de contraplacado.

Dependente da altura de empilhamento, a capacidade de carga varia
entre 1500kg e 2000kg por armação. As suas dimensões externas são
1545x1180x310 mm e internas 1370x1005x310 mm.

Se desejar empilhar duas estantes uma em cima da outra, note que a
distância entre duas estantes de empilhamento é o comprimento do
tubo menos 8 centímetros. Esta diferença deve-se ao facto de os tubos
afundarem ligeiramente na armação colocada no chão e a armação
empilhada em cima deles deslizar facilmente sobre os tubos.

Nota: os tubos estão disponíveis separadamente, não são fornecidos
com a base da prateleira. Vários tamanhos dispoíveis

Link para visitar esta página:

https://rotom.pt/rack-movel-simples-1545x1180x310mm-galvanizado-
50110
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