
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.

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

SERVIÇOS APLICÁVEIS

Roll container de baixo ruído com duas laterais
800x720x1715mm - encaixável

SKU 46214

As dimensões externas deste roll container são 800x720x1715mm
e as dimensões internas são de 790x670x1500mm. Este carrinho é
silencioso, encaixável e possui uma construção em metal
galvanizado com estrutura em A, e é fornecido com um fundo
dobrável.

DADOS TÉCNICOS

Material  Metal
Estado  Novo
Dimensões internas
comprimento  790
Dimensões internas largura  670
Dimensões internas altura  1500
Dimensões externas
comprimento  800
Dimensões externas largura  720
Dimensões externas altura  1715
Capacidade de carga  500
Fundo  Metal
Produtos  novo, aluguer

Tipo  
Roll containers - 2 laterais, Roll
containers encaixáveis

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Roll container de baixo ruído com duas laterais 800x720x1715mm
- encaixável
As dimensões externas deste roll container são 800x720x1715mm
e as dimensões internas são de 790x670x1500mm. Este carrinho é
silencioso, encaixável e possui uma construção em metal
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galvanizado com estrutura em A, e é fornecido com um fundo
dobrável. Tem dois rodízios giratórios e dois rodízios fixos, feitos de
PU, o que torna o contentor rolante manobrável e fácil de usar. A
construção encaixável pode poupar espaço durante o transporte ou
durante o armazenamento quando não estiver em uso. A
capacidade de carga estática é de 350 kg, e pode ser equipado com
qualquer roda da nossa gama de produtos.

Link para visitar esta página:
https://rotom.pt/roll-container-de-baixo-ruido-com-duas-laterais-8
00x720x1715mm-encaixavel-46214
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