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TOEPASBARE SERVICES

VERHUUR VAN LOGISTIEKE
PRODUCTEN
Huur direct vanuit voorraad en
realiseer een kostenbesparing

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

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

VERHUUR OPTIE

GEBRUIKT

VERHUUR OPTIE

GEBRUIKT

VERHUUR OPTIE

GEBRUIKT

VERHUUR OPTIE

GEBRUIKT

Rolcontainer gebruikt 2 klemhekken + 2 spanbanden,
720x800x1800 mm
SKU 40024U

Gebruikte rolcontainer met 2 klemhekken van metaal en houten
rolbodem. Afmetingen zijn 720x800x1800 mm. De rolcontainer heeftt
twee zwenkwielen en twee bokwielen.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter 125

Materiaal Metaal

Status Gebruikt

Buitenafmeting lengte 720

Buitenafmeting breedte 800

Buitenafmeting hoogte 1800

Draagvermogen 500

Bodem Houten

Product gebruikt, huren

Type 2-heks rolcontainers

PRODUCTOMSCHRIJVING

Gebruikte rolcontainer 2 klemhekken - met
houten rolbodem en spanbanden

Deze gebruikte rolcontainer met 2 klemhekken heeft en afmeting van
720x800x1800mm. De rolcontainer is voor zwaar gebruik, heeft een
houten rolbodem verstevigd met metalen hoeken en twee metalen
klemhekken. Deze houten rolbodem bestaat uit vier planken. De
klemhekken zijn thermisch verzinkt en de wielen zijn vervaardigd uit
rubber. De rolcontainer heeft twee zwenkwielen en twee bokwielen,
diameter 125 mm. Zo is de rolcontainer wendbaar en gebruiksvriendelijk.
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Het eigen gewicht is 24 kg en heeft een draagvermogen van meer dan
500 kg. 

Liever een ander wiel onder deze rolcontainer? U kunt elke wiel uit ons
assortiment eronder laten monteren. Daarnaast heeft Rotom ook
accessoires voor rolcontainers in het assortiment.

LET OP: Dit is een gebruikt artikel. Al onze gebruikte artikelen zijn 100%
functioneel maar bevatten gebruikerssporen en zichtbare slijtage. De
afbeeldingen staan daarom niet garant voor de partijen gebruikte
materialen die wij op voorraad hebben. Al onze gebruikte artikelen zijn
zorgvuldig geselecteerd en indien nodig gerepareerd op basis van onze
ruim 30 jaar ervaring. Wilt u zelf komen kijken of alles naar uw wens is?
Neem dan contact op voor een afspraak. Bij het online plaatsen van uw
bestelling gaat u akkoord met de staat waarin gebruikte producten
verkeren.

Link om deze pagina te bezoeken:

https://rotom.nl/rolcontainer-gebruikt-2-klemhekken-2-spanbanden-
720x800x1800-mm-40024U
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