
Carrinho de plataforma 970x620mm - Alumínio

SKU 74527

Carrinho de plataforma de alumínio com dimensões
970x620x1125 mm. As dimensões da plataforma são de 910x620
mm e a altura da plataforma é de 240mm. As dimensões dobradas
do carrinho de plataforma são 650x350x1130 mm.

DADOS TÉCNICOS

Produtos  novo
Material  Aluminio
Estado  Novo
Dimensões externas
comprimento  970
Dimensões externas largura  620
Dimensões externas altura  1125
Capacidade de carga  400

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Carrinho de plataforma 970x620mm - Alumínio
Carrinho de plataforma de alumínio com dimensões
970x620x1125 mm. As dimensões da plataforma são de 910x620
mm e a altura da plataforma é de 240mm. As dimensões dobradas
do carrinho de plataforma são 650x350x1130 mm. A capacidade
de carga deste carrinho do sistema é de 400kg e o peso é de 11kg.
.
Na frente do carrinho plataforma há duas rodas giratórias
(130x35mm) e na traseira duas rodas fixas (160x35 mm). Os pneus
antiderrapantes feitos de borracha cinzenta sólida oferecem 20%
menos resistência. As rodas e pivôs têm rolamentos de esferas e
as rodas de alumínio fundido são super leves e super resistentes!
O carrinho está equipado com uma pega que torna fácil a aplicação
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do carrinho. A altura do cabo está de acordo com as normas
europeias. As quatro posições diferentes da pega são facilmente
ajustáveis: travagem, marcha, elevação e posição dobrada. A pega
também tem uma posição de travagem integrada em ambas as
rodas traseiras.
A plataforma alta oferece uma ergonomia melhorada. O carrinho
dobrável está equipado com um tubo lateral e frontal adicional para
fixar as mercadorias fornecidas por uma cinta de amarração e o
carrinho está também equipado com uma superfície
antiderrapante. Além disso, a plataforma é reforçada com fibra de
carbono para alta resistência!

Link para visitar esta página:
https://rotom.pt/carrinho-de-plataforma-970x620mm-aluminio-74
527

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

https://rotom.pt/carrinho-de-plataforma-970x620mm-aluminio-74527
mailto:info@rotom.pt
https://rotom.pt/

