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TOEPASBARE SERVICES

ONDERHOUD & REPARATIE
Professionele partner voor reparatie
en onderhoud van uw logistieke
middelen

PRODUCTONTWIKKELING
Ontwikkel uw ladingdrager op maat
en optimaliseer uw logistieke
processen

PALLETS EN ANDERE
LADINGDRAGERS VERKOPEN
Verkoop overbodige ladingdragers
denk aan duurzaamheid, verdien
geld en maak opslagruimte vrij

Deense kar 715x565x1900 mm - plantenkar

SKU 40014

Deense kar, plantenkar voorzien van drie legborden. De afmetingen van
deze 'halve' Deense kar zijn 715 x 565 x 1900 mm. Voorzien van metalen
frame met PP wielen.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter Overige

Materiaal Metaal

Status Nieuw

Zijwanden Inklapbaar

Buitenafmeting lengte 715

Buitenafmeting breedte 565

Buitenafmeting hoogte 1900

Draagvermogen 300

Product nieuw

Type Order pickcontainers

PRODUCTOMSCHRIJVING

Deense bloemen- en plantenkar
715x565x1250mm 

De buitenafmetingen van deze Deense plantenkar zijn 715x565x1900
mm, de afmetingen van de legborden zijn 715x565 mm en het eigen
gewicht is 18 kg. Deense plantenkar voorzien van een thermisch verzinkt
stalen frame en 3 legborden van 5-laags hout met een gegalvaniseerde
metalen rand die op meerdere hoogtes ingezet kunnen worden dankzij
een 18-traps systeem. Meer legborden bijbestellen is mogelijk. De
hoogte van de staander, exclusief bodem bedraagt 1800 mm.
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Het draagvermogen van deze 'halve' plantenkar reikt tot 300 kilogram
met een draagvermogen van 50 kg per legbord.

De Deense kar is voor de tuinbouw met het oog op grootte,
stapelbaarheid en duurzaamheid. De Deense kar staat bekend om het
makkelijke manouevreren en is makkelijk te transporteren omdat deze
volledig demontabel is.

De halve Deense plantenkar is standaard uitgerust met vier
Polypropylene (PP) wielen waarvan twee zwenkwielen en twee
bokwielen. Andere wielen nodig? Bekijk ons aanbod aan wielen voor de
mogelijkheden.

Link om deze pagina te bezoeken:

https://rotom.nl/deense-kar-715x565x1900-mm-plantenkar-40014

mailto:info@rotom.nl
https://rotom.nl/deense-kar-715x565x1900-mm-plantenkar-40014

