
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.

GESTÃO RTI
A circulação eficiente de embalagens
retornáveis poderá gerar ganhos
consideráveis. Saiba mais sobre o
nosso serviço.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

Contentor dobrável de plástico, Tripbox,
1220x820x928mm

SKU 61091

Contentor plástico com dimensões externas de 1220x820x928mm
e dimensões internas de 1142x742x743mm. Se o contentor
estiver dobrado, as dimensões são de apenas 1220x820x228mm.
A capacidade é de 630 litros e o peso é de 23,29 kg.

DADOS TÉCNICOS

Estado  Novo
Dimensões internas
comprimento  1142
Dimensões internas largura  742
Dimensões internas altura  743
Dimensões externas
comprimento  1220
Dimensões externas largura  820
Dimensões externas altura  928
Carga estática  1500
Carga dinâmica  1000
Carga em rack  400
Volume  630
Produtos  novo, aluguer

Tipo  

Palotes industriais, Palotes
rebatíveis, Contentores dobráveis
de plástico

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Contentor dobrável de plástico, Tripbox, 1220x820x928mm
Contentor plástico com dimensões externas de 1220x820x928mm
e dimensões internas de 1142x742x743mm. Se o contentor
estiver dobrado, as dimensões são de apenas 1220x820x228mm.

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
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A capacidade é de 630 litros e o peso é de 23,29 kg. A capacidade
de carga dinâmica é de 1000 kg, a capacidade de carga estática é
de 1500 kg, e se for colocada num rack tem a capacidade de carga
de 400 kg. A tripbox consiste em plástico HDPE e PP, e tem uma
faixa de temperatura de -15 a +40 graus Celsius. A tampa é de cor
preta e a manga cinza. Um camião carregado tem espaço para 330
unidades; 10 peças empilháveis e 33 torres.

Link para visitar esta página:
https://rotom.pt/contentor-dobravel-de-plastico-tripbox-
1220x820x928mm-61091
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