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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
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Isotherm rolcontainer gebruikt 800x600x1670 mm - 370L

SKU 40370U

Deze gebruikte isotherm rolcontainer heeft een afmeting van
800x600x1670 mm. Deze rolcontainer is geschikt voor de
voedselindustrie. De koel en vriesplaten worden niet standaard geleverd
met de Isotherm rolcontainers, maar kunnen los worden bijbesteld.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter 100

Materiaal Kunststof

Status Gebruikt

Binnenafmeting lengte 430

Binnenafmeting breedte 620

Binnenafmeting hoogte 1370

Buitenafmeting lengte 600

Buitenafmeting breedte 800

Buitenafmeting hoogte 1670

Draagvermogen 500

Bodem Kunststof

Product gebruikt, huren

Type
Antidiefstal rolcontainers,
Isotherm rolcontainers

PRODUCTOMSCHRIJVING

Gebruikte Isotherm rolcontainer
600x800x1670mm - 370L

Deze gebruikte isotherm rolcontainer heeft een afmeting van
600x800x1670mm en een binnenafmeting van 430x620x1370mm. Het
eigen gewicht is 90 kg en het draagvermogen is maximaal 500 kg. De
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isotherm rolcontainer heeft een inhoud van 370L en is ATP gecertificeerd

met een isolatiewaarde van 0.37 W/m2.K. Dit houdt in dat de container
voorzien is van het keurmerk van de Europese autoriteit voor het
internationale transport van bederfelijke levensmiddelen. Daarnaast
voldoet de rolcontainer aan de voedselveiligheidseisen en beschikt de
container over het HACCP certificaat. Deze eigenschappen maken deze
isotherm rolcontainer zeer geschikt voor de voedingsindustrie. De
rolcontainer heeft een gladde binnenzijde en heeft geen rekken. Daarbij
zijn de binnen- en buitenkant volledig naadloos. Verder heeft de
rolcontainer twee zwenkwielen en twee bokwielen met een diameter
van 100mm. Zo is de rolcontainer zeer wendbaar en gebruiksvriendelijk.
De rolcontainer is roestvrij behandeld en beschikt over een snel sluitend
systeem. De deur bevat twee handvaten en opent tot 270°. Deze
rolcontainer heeft een EPDM behuizing die gemaakt is van één stuk,
zodat hij makkelijk te reinigen is en hygiënisch blijft. De EPDM behuizing
zorgt ook voor een hoog temperatuurbereik en een bestendigheid tegen
vele basen, zuren en zouten, waardoor de rolcontainer langer mee kan
gaan. Koel- en vrieselementen en andere accessoires worden niet
standaard geleverd met de Isotherm rolcontainer, maar kunnen los
worden bijbesteld.

Toepassing

Al onze isotherm rolcontainers zijn geschikt voor magazijnen en
producenten die met hun supply chain actief zijn in de voedingsindustrie.
Deze rolcontainers hebben een perfecte thermische veiligheid bij het
tijdelijk koel opslaan van goederen, tijdens het wachten bij de docks van
het distributiecentrum en bij het transport met de juiste temperatuur.

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
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bestelling gaat u akkoord met de staat waarin gebruikte producten
verkeren.

Link om deze pagina te bezoeken:

https://rotom.nl/isotherm-rolcontainer-gebruikt-800x600x1670-mm-
370l-40370U
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