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

DESIGN DO PRODUTO
Precisa de uma solução
personalizada? Nós podemos
projetar embalagens exclusivas para
um produto específico. Peça-nos
uma proposta.

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

SERVIÇOS APLICÁVEIS

Roll container 2-laterais 800x700x1770mm encaixável -
com tiras

SKU 46500

2 do metal rolo nestable 800x700x1770mm varejo recipiente-
bruxa com uma construção A-frame. O design ergonómico e
sistema de suspensão exclusivo do piso dobrável torna-lo
confortável para usar o carrinho.

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro das rodas mm  100
Material  Metal
Estado  Novo
Paredes Laterais  Fixo
Fundo  Dobrado
Dimensões internas
comprimento  800
Dimensões internas largura  650
Dimensões internas altura  1570
Dimensões externas
comprimento  800
Dimensões externas largura  700
Dimensões externas altura  1770
Carga dinâmica  500
Fundo  Metal
Produtos  novo, aluguer

Tipo  
Roll containers - 2 laterais, Roll
containers encaixáveis

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Metal nestable 2-bruxa recipiente rolo varejo 800x700x1770mm
2 de metal galvanizado encaixável rolo recipiente-bruxa com a
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construção de um quadro. Equipado com um fundo quadriculado, e
trilhos laterais em grade com alças. O tamanho da grade no trilho
lateral é 140x145mm. As dimensões exteriores são
800x700x1770mm, as dimensões internas são
800x650x1570mm. A capacidade de suporte de carga dinâmica é
de 500 kg. O recipiente rolo tem uma estrutura inovadora, que é
fornecido com um fundo dobrável com um sistema de suspensão
única. O carrinho tem uma base de metal reticulada com 2 giratória
e 2 rodas fixas. Assim, o carrinho é muito versátil e fácil de usar. As
rodas são feitas de PU e os rodízios têm um wielbox fechada para
aumentar a segurança. A estrutura ninho pode poupar espaço no
transporte de retorno, ou quando em armazenamento e não em
uso.

Link para visitar esta página:
https://rotom.pt/roll-container-2-laterais-800x700x1770mm-encai
xavel-com-tiras
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