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Manurack duplo 2025x1180x310mm

SKU 50200

cremalheira empilhamento galvanizado com certificação TĂśV,
apropriado para o transporte e armazenamento de paletes. As
dimensões exteriores são 2025x1180x310mm. Este é um sistema
muito flexível que se adapte picos sazonais. A criação de
armazenamento adicional é necessário para isso facilmente controlada.

DADOS TÉCNICOS

Material Metal

Estado Novo

Fundo Perfurado
Dimensões internas
comprimento 1850

Dimensões internas largura 1005

Dimensões internas altura 310
Dimensões externas
comprimento 2030

Dimensões externas largura 1180

Dimensões externas altura 310

Carga dinâmica 1500

Tipo Mobilack duplo

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SERVIÇOS APLICÁVEIS

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.
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Galvanizado 2025x1180x310mm cremalheira
empilhamento móvel

Galvanizado cremalheira empilhamento com T & uuml; certificação V,
adequado para o transporte e armazenamento de paletes. As
dimensões exteriores são 2025x1180x310mm e dimensões interiores
são 1850x1005x310mm. Este é um sistema muito flexível que se
adapte picos sazonais. A criação de armazenamento adicional é
necessário para isso facilmente controlada com esta pilha racks.
Porque estas prateleiras móveis são corrosão galvanizado é impedido,
que são resistente a riscos e mais forte. Esta cremalheira
empilhamento exclui tubos, os tubos nos cantos do cesto de
empilhamento estão disponíveis em várias alturas padrão.
Dependendo da altura da pilha varia a capacidade de carga entre 2.000
e 1.500 kg por bastidor móvel, o peso da prateleira de empilhamento é
de 50 kg.

 
Quando dois suportes de armazenamento para ser empilhados, uns
com os outros devem ser escolhidos tendo em mente que o espaço
intermédio entre duas prateleiras de armazenamento, o comprimento
do tubo é menos 8 centímetros. Este espaço intermédio é criado em
que o tubo ligeiramente reduzido na cremalheira, que está de pé sobre
o chão, e a cremalheira o qual empilhados na mesma corrediça
ligeiramente para trás ao longo do tubo.
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