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SERVIÇOS APLICÁVEIS

SERVIÇOS DE ALUGUER
O produto também está disponível
para aluguer. Peça-nos uma
proposta.

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.

RENTAL OPTION

USED

RENTAL OPTION

USED
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USED
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Palote plástico 1200x1000x760 mm - Usado

SKU 66103U

Fabricado em HDPE, este palote de plástico com dimensões
1200x1000x760 mm é compatível com o transporte de alimentos. Tem
uma capacidade de volume de 610 litros e uma carga de 450 kg.

DADOS TÉCNICOS

Material HDPE

Paredes Laterais Estanque

Fundo Estanque
Dimensões internas
comprimento 1120

Dimensões internas largura 920

Dimensões internas altura 600
Dimensões externas
comprimento 1200

Dimensões externas largura 1000

Dimensões externas altura 760

Carga estática 3500

Carga dinâmica 450

Volume 610

Produtos usado, aluguer

Tipo Palotes industriais

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Palote plástico 1200x1000x760 mm - Usado

Fabricado em HDPE, este palote de plástico com dimensões
1200x1000x760 mm é compatível com o transporte de alimentos.
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Tem uma capacidade de volume de 610 litros e uma carga de 450 kg.

Até 15 caixas podem ser empilhadas desde que a carga máxima não
exceda 3500 kg.
p>Nota: Este é um artigo usado, todos os artigos usados que vendemos
são 100% funcionais! No entanto, a foto que exibimos no website não
garante o lote inteiro que temos em stock. Os produtos usados que
vendemos têm sinais visíveis de desgaste. Com base nos nossos mais de
30 anos de experiência, classificamos e reparamos cuidadosamente os
artigos usados. Se o estado óptico e técnico é suficiente para si, é uma
interpretação pessoal. Se quiser convencer-se de que estes artigos
correspondem aos seus desejos, é bem-vindo a visitar uma das nossas
filiais para ver o produto em questão depois de marcar por telefone.

Link para visitar esta página:

https://rotom.pt/palote-plastico-1200x1000x760-mm-usado-66103U
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