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SERVIÇOS APLICÁVEIS

SOLUÇÕES DE POOLING
O produto está disponível no serviço
de pooling para empresas. Peça-nos
mais informações.

GESTÃO RTI
A circulação eficiente de embalagens
retornáveis poderá gerar ganhos
consideráveis. Saiba mais sobre o
nosso serviço.

Contentor plástico dobrável 1211x1011x903 mm -
Desdobrável
SKU 61261

Esta caixa-palete dobrável para cargas pesadas é ideal para o
armazenamento de mercadorias a granel. As dimensões interiores (com
tampa) são 1130x930x715 mm.

DADOS TÉCNICOS

Material HDPE

Paredes Laterais Dobravel

Fundo Estanque
Dimensões internas
comprimento 1130

Dimensões internas largura 930

Dimensões internas altura 715
Dimensões externas
comprimento 1211

Dimensões externas largura 1011

Dimensões externas altura 903

Carga dinâmica 500

Carga em rack 300

Volume 750

Produtos novo

Tipo
Palotes industriais, Contentores
dobráveis de plástico

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Contentor plástico dobrável 1211x1011x903
mm - Desdobrável
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Esta caixa-palete dobrável para cargas pesadas é ideal para o
armazenamento de mercadorias a granel. As dimensões exteriores (com
tampa) são 1211x1011x902 mm e as dimensões interiores (com tampa)
são 1130x930x715 mm. A capacidade é de 750L e o peso é de 34,7 kg.
Quando dobrado, as dimensões são de 1211x1011x322 mm. A caixa de
paletes poupa espaço e custos. Na sua forma dobrada, a caixa poupa
65% do espaço.

.
A carga máxima de empilhamento é de 500 kg e a carga máxima de
prateleira é de 300 kg. O material da parede é plástico PP e o material da
palete e da tampa é plástico HDPE. A caixa é extremamente forte e,
portanto, adequada para uso industrial pesado, oferece excelente
protecção, é acessível por quatro lados e oferece flexibilidade adicional
no manuseamento.

Link para visitar esta página:

https://rotom.pt/contentor-plastico-dobravel-1211x1011x903-mm-
desdobravel-61261
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