
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.

DESIGN DO PRODUTO
Precisa de uma solução
personalizada? Nós podemos
projetar embalagens exclusivas para
um produto específico. Peça-nos
uma proposta.

SERVIÇOS APLICÁVEIS

Contentor metálico dobrável 1200x1000x1000mm -
galvanizado

SKU 76196

Dobrável 1200x1000x1000mm recipiente fio de metal. As
dimensões internas 1126x969x872mm. capacidade de peso
máximo de 500 kg. Uma armação dobrável sobre o lado comprido,
mutuamente empilhável.

DADOS TÉCNICOS

Material  Metal
Estado  Novo
Paredes Laterais  Dobravel
Fundo  Perfurado
Dimensões internas
comprimento  1126
Dimensões internas largura  969
Dimensões internas altura  872
Dimensões externas
comprimento  1000
Dimensões externas largura  1160
Dimensões externas altura  1000
Produtos  novo, aluguer
Tipo  Caixas em malha de arame

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

New 1200x1000x1000mm dobrável recipiente fio
Este recipiente deformel fio metálico tem as dimensões externas
1200x1000x1000mm e tamanhos, bem como dentro
1126x969x872mm. A 500 kg de carga máxima. O metal é
electroliticamente galvanizada. Estes recipiente deformel fio é
fornecida com o primeiro quadro asa no lado comprido, e que são
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mutuamente empilhável. Se tiver carregado os contentores de
arame pode ter quatro empilhamento a capacidade máxima de
carga de 500 kg. Quando fio recipientes vazios pilha dobrada seria
pode empilhá-los um em apenas um, assim, não mais do que duas
camadas. Porque o contêiner fio é dobrável que você pode salvar
um monte de espaço durante o transporte de retorno ou se eles
estão em armazenamento quando não estiver em uso. A altura em
colapso é 360 milímetros. pode empilhar 9 contentores de arame
dobrados sobre uma pilha de 2.395 milímetros. A contentores de
arame são, inter alia, utilizado na indústria automóvel, as
explorações de mexilhão, e eles são perfeitamente adequados para
o armazenamento de itens, tais como resíduos de produção, peças
e componentes para o fabrico de automóveis. Este recipiente de fio
tem uma concepção prática e é altamente resistente a danos.

Link para visitar esta página:
https://rotom.pt/contentor-metalico-dobravel-
1200x1000x1000mm-galvanizado
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