
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.

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

SERVIÇOS APLICÁVEIS

Roll container isotérmico 1000x800x1900mm

SKU 40780

Roll container isotérmico com as dimensões 1000x800x1900mm.
Tem o peso de 133 kg e a capacidade de 768 litros. Adequado para
a indústria alimentar.

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro das rodas mm  100
Material  PE
Estado  Novo
Dimensões internas
comprimento  820
Dimensões internas largura  610
Dimensões internas altura  1535
Dimensões externas
comprimento  1000
Dimensões externas largura  800
Dimensões externas altura  1900
Capacidade de carga  500
Fundo  Plástico
Produtos  novo, aluguer

Tipo  
Roll containers de Segurança, Roll
container Isotérmico

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Roll container isotérmico 1000x800x1900mm - capacidade de 768
litros
As dimensões externas deste roll container são de
1000x800x1900mm e as dimensões internas são de
820x610x1535mm. O peso é de 133 kg e tem uma capacidade de
768 litros. A caixa de EPDM garante que o carrinho seja fácil de
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limpar e permaneça higiênico. Além disso, isso também garante
uma alta temperatura e resistência, com uma espuma de
isolamento de PU com um coeficiente de condutividade térmica de
0,30 W / m2.k. O roll container tem dois rodízios giratórios e dois
fixos com um diâmetro de 125 mm. Os elementos de refrigeração
e congelamento não são fornecidos como padrão com o roll
container isotérmico.

Link para visitar esta página:
https://rotom.pt/roll-container-isotermico-1000x800x1900mm-407
80
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