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TOEPASBARE SERVICES

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

PRODUCTONTWIKKELING
Ontwikkel uw ladingdrager op maat
en optimaliseer uw logistieke
processen

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

VERHUUR OPTIEVERHUUR OPTIEVERHUUR OPTIEVERHUUR OPTIE Stapelrek dubbel met multiplex plaat 1850x1035x310
mm
SKU 50210

Dit dubbele stapelrek met multiplex plaat is 1850x1035x310 mm en
heeft een eigen gewicht van 62,5 kg. Draagvermogen is afhankelijk van
de stapelhoogte en varieert tussen de 2000 en 1500 kg per rek.
Stapelrek is exclusief buizen.

TECHNISCHE DATA

Materiaal Metaal

Bodem Vol

Binnenafmeting lengte 1850

Binnenafmeting breedte 1005

Binnenafmeting hoogte 310

Buitenafmeting lengte 2025

Buitenafmeting breedte 1180

Buitenafmeting hoogte 310

Dynamisch draagvermogen 2000

Type Dubbel mobiel stapelrek

PRODUCTOMSCHRIJVING

Mobiele stapelrek 1850x1035x310 mm -
dubbel met multiplex plaat

Dit stapelrek wordt ook wel eurorack, manurack of stapelbok genoemd.
Het is thermisch verzinkt en geschikt voor het transporteren en opslaan
van pallets. Dit stapelrek heeft een afmeting van 1850x1035x310 mm,
dit zijn echter hart op hart maten van de poten. Dit is een zeer flexibel
systeem dat geschikt is voor seizoenspieken. Het opzetten van extra
opslagcapaciteit is snel en eenvoudig te regelen met deze stapelrekken.
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Doordat deze mobiele stellingen thermisch verzinkt zijn, zijn ze
krasbestendig en steviger. Daarnaast wordt roestvorming zo ook
tegengegaan. Dit stapelrek komt inclusief een Ellioti pine multiplex
bodemplaat, met een dikte van 12 mm en exclusief buizen. De buizen op
de hoeken van het rek zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Het
laadvermogen is afhankelijk van de stapelhoogte, maar zit tussen de
2000 en 1500 kg per rek. Het eigen gewicht van deze stapelbok is 62,5
kg.

Wanneer er twee stapelrekken op elkaar gestapeld worden, dient er
rekening gehouden te worden met de ruimte tussen twee stapelrekken
en de lengte van de buis die 8 cm minder is. Dit komt doordat de buis iets
zakt in het rek en op het gestapelde rek de buis er ook iets overheen
schuift.

Link om deze pagina te bezoeken:

https://rotom.nl/stapelrek-dubbel-met-multiplex-plaat-1850x1035x310-
mm-50210
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