
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

Rack móvel para Big Bag 950x950x310mm - estrutra do
topo e base

SKU 50300

Rack móvel para Big Bag 950x950x310mm, adequado para o
transporte e armazenamento de sacos grandes. As dimensões são
950x950x310mm. Este é um sistema muito flexível que se adapta
a picos sazonais. A criação de armazenamento adicional é
necessário para isso facilmente controlada com este sistema de
racks.

DADOS TÉCNICOS

Material  Metal
Estado  Novo
Fundo  Perfurado
Dimensões externas
comprimento  1120
Dimensões externas largura  1120
Dimensões externas altura  310
Tipo  Mobilack para big bag

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Rack móvel para Big Bag 950x950x310mm - galvanizado
Rack móvel para Big Bag 950x950x310mm, adequado para o
transporte e armazenamento de sacos grandes. As dimensões são
950x950x310mm. Este é um sistema muito flexível que se adapta
a picos sazonais. A criação de armazenamento adicional é
necessário para isso facilmente controlada com este sistema de
racks. Este rack móvel de empilhamento é constituído por uma
base e a estrutura superior, os tubos são vendidos à parte, e estão
disponíveis em várias alturas padrão. Dependendo da altura da
pilha varia a capacidade de carga entre 2.000 e 1.500 kg por rack.
Pesa 40 kg.

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Rotompt, Lda - Sede
Área de Localização Empresarial de Valado dos Frades, Lotes 6 e 4
+ 351 244 829 345 info@rotom.pt

mailto:info@rotom.pt
https://rotom.pt/


Para colocar um rack em cima do outro, há que ter em conta o
espaço entre a estante e o big bag, é o comprimento do tubo
menso 8 cm. Isto ocorre porque o tubo desliza ligeiramente para
dentro da base do rack

Link para visitar esta página:
https://rotom.pt/rack-movel-para-big-bag-950x950x310mm-estrut
ra-do-topo-e-base-50300
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