
SERVICIOS DE ALQUILER
Solución de capacidad flexible para
momentos de picos o demanda
extra. Amplia gama de productos
para alquilar

SOLUCIONES DE POOLING
Soluciones sostenibles y de coste
efectivo para todos los embalajes
RTI. Amplio rango de grupo de
productos duraderos

COMPRA
Vende tu embalaje usado o roto.
Gana dinero y consigue más espacio
de almacenaje

SERVICIOS

Kunststof palletbox Magnum 1200x800x975mm -
gebruikt

SKU 61280U

Inklapbare kunststof palletbox met afmetingen
1200x800x975mm. Eigen gewicht bedraagt 53 kilogram en de
inhoud is 600 liter.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Estado  Usado
Dimensiones externas largo  1200
Dimensiones externas ancho  800
Dimensiones externas alto  975
Carga estática  2200
Carga dinámica  1100
Carga en rack  500
Volumen  600
Productos  Usado, Alquiler
Tipos  Palletbox plegable

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Inklapbare Magnum kunststof palletbox 1200x800x975mm
De buitenafmetingen van deze inklapbare palletbox bedragen
1200x800x975mm en de binnenafmetingen zijn
1120x920x735mm. Het eigen gewicht van de kunststof box is 53
kilogram en de inhoud bedraagt 600 liter. De box is gemaakt van
HDPE kunststof en in opgevouwen staat is deze box 57% lager! Het
dynamische draagvermogen is 1100 kilogram en het statische
draagvermogen 2200 kilogram. Het draagvermogen is 500
kilogram als u deze palletbox in een palletstelling wilt plaatsen.
LET OP: Op basis van ruim 30 jaar ervaring sorteert en repareert
Rotom gebruikte artikelen zeer zorgvuldig, echter staat de foto die
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wij weergeven op de website niet garant voor de hele partij die wij
op voorraad hebben. Alle gebruikte artikelen die wij verkopen zijn
volledig functioneel. De gebruikte producten kunnen onderhevig
zijn aan zichtbare gebruikerssporen of slijtage. Wilt u graag zelf
ervaren of deze artikelen voldoen aan uw wensen, dan kunt u na
het maken van een telefonische afspraak op een van onze
vestigingen het desbetreffende product komen bekijken. Bij het
online plaatsen van uw bestelling, gaat u akkoord met de staat
waarin de gebruikte producten verkeren.

Enlace para visitar esta página:
https://rotom.es/kunststof-palletbox-magnum-1200x800x975mm-
gebruikt-61280u
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