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

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

COMPRA DE ATIVOS
Compramos embalagens retornáveis
usadas e danificadas. Recupere seu
dinheiro e liberte espaço de
armazenamento.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

Roll Container isotérmico 600x800x1670 mm - 370 litros,
Usado

SKU 40370U

Este roll container isotérmico é usado e tem dimensões externas
de 600x800x1670mm e dimensões internas de
430x620x1370mm. O contentor tem um peso de 90 quilogramas.

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro das rodas mm  100
Material  Plástico
Estado  Usado
Dimensões internas
comprimento  430
Dimensões internas largura  620
Dimensões internas altura  1370
Dimensões externas
comprimento  600
Dimensões externas largura  800
Dimensões externas altura  1670
Capacidade de carga  500
Fundo  Plástico
Produtos  usado, aluguer

Tipo  
Roll containers de Segurança, Roll
container Isotérmico

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Roll Container isotérmico 600x800x1670 mm - 370 litros, Usado
Este roll container isotérmico é usado e tem dimensões externas
de 600x800x1670mm e dimensões internas de
430x620x1370mm. O contentor tem um peso de 90 quilogramas,
uma capacidade máxima de carga de 500 quilogramas e uma
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capacidade de 370 litros. Este roll container é certificado pela ATP
e tem um valor de isolamento de 0,37 W/m2.K. Isto significa que
tem a marca de qualidade da autoridade europeia para o transporte
internacional de mercadorias perecíveis. Também cumpre os
requisitos de segurança alimentar e possui o certificado HACCP.
As propriedades acima referidas tornam este recipiente muito
adequado para a indústria alimentar e de alimentos para animais. O
seu interior é liso. O interior e o exterior são completamente
transparentes. Para facilitar o movimento, o roll container
isotérmico é montado em duas rodas giratórias e duas rodas fixas
com um diâmetro de 100 mm.
A porta tem duas pegas e abre-se a 270°. Tem também um
invólucro de EPDM de uma só peça, o que facilita a limpeza e
higiene. O invólucro de EPDM também oferece uma gama de
temperaturas elevadas e resistência a muitas bases, ácidos e sais,
fazendo com que o recipiente dure mais tempo. Os elementos de
refrigeração e congelação não são fornecidos como padrão com o
carrinho Isotherm.

Link para visitar esta página:
https://rotom.pt/roll-container-isotermico-600x800x1670-mm-370
-litros-usado-40370u
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