
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.

COMPRA DE ATIVOS
Compramos embalagens retornáveis
usadas e danificadas. Recupere seu
dinheiro e liberte espaço de
armazenamento.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

Contentor plástico, Magnum Optimum, usado, dobrável,
1200x800x975mm- usado

SKU 61280U

Contentor plástico, dobrável, sólido, fabricado em plástico PP e
especialmente feito para suportar longas distâncias e transportes
de retorno eficientes. O Magnum Optimum tem as medidas
externas de 1200x800x975mm e as dimensões internas de
1120x920x735mm.

DADOS TÉCNICOS

Estado  Usado
Dimensões externas
comprimento  1200
Dimensões externas largura  800
Dimensões externas altura  975
Carga estática  2200
Carga dinâmica  1100
Carga em rack  500
Volume  600
Produtos  usado, aluguer
Tipo  Palotes rebatíveis

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Contentor plástico, Magnum Optimum, usado, dobrável,
1200x800x975mm- usado
Contentor plástico, dobrável, sólido, fabricado em plástico PP e
especialmente feito para suportar longas distâncias e transportes
de retorno eficientes. O Magnum Optimum tem as medidas
externas de 1200x800x975mm e as dimensões internas de
1120x920x735mm, uma capacidade de 600 litros, uma carga
dinâmica de 1100 kg e uma capacidade de carga estática de 2200

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
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kg. Na estantes metálicas suporta cargas até 500 kg.
ADVERTÊNCIAS: Este artigo é usado. Todos os artigos que
vendemos são plenamente funcionais. Contudo a imagem
mostrada na nossa página, não garante o lote completo do nosso
stock. Os produtos usados apresentam marcas visíveis de uso.
Com base em mais de 30 anos de experiência classificamos e
reparamos cuidadosamente artigos usados. Ao fazer o seu pedido
on line concorda com a condição dos produtos usados.

Link para visitar esta página:
https://rotom.pt/contentor-plastico-magnum-optimum-usado-dobr
avel-1200x800x975mm-usado-61280u
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