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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 OPTIE

GEBRUIKT

VERHUUR OPTIE
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GEBRUIKT

Bandenrek autobanden, gebruikt, 2343x1078x787 mm -
stapelbaar
SKU 53003U

Een sterk gebruikt opslagrek voor autobanden. De maximale
stapelhoogte van deze rekken is 10 stuks wanneer beladen en
inklapbaar wanneer niet in gebruik. Goed handelbaar met een heftruck
waardoor deze opslagrekken praktisch en ruimtebesparend zijn.

TECHNISCHE DATA

Materiaal Metaal

Buitenafmeting lengte 2343

Buitenafmeting breedte 1078

Buitenafmeting hoogte 787

Dynamisch draagvermogen 300

Type Bandenrekken

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bandenopslagrek personenauto's gebruikt -
2343x1078x787mm

Deze opslagrekken zijn gemaakt om banden voor personenauto's op te
slaan. Ze zijn stapelbaar (tot een maximum van 10 stuks op elkaar
wanneer ze gevuld zijn met banden) en inklapbaar. Wanneer de rekken
zijn ingeklapt, kunnen zij gestapelt worden tot een hoogte van 32 stuks.
Het opslagrek is goed verplaatsbaar met een heftruck. Het bandenrek is
gepoedercoat met de kleur RAL 5010. De beugels van de rekken zijn
verwijderbaar en de zijwanden zijn in te klappen. Het opslagrek heeft een
maximaal draagvermogen van 300 kg en een eigen gewicht van 69 kg.
Een heftruck kan dit opslagrek van vier kanten benaderen en het rek
heeft een capaciteit van maximaal 28 banden van 16 inch. Tijdens
transport kan een truck van 120 m3 maarliefst 210 stuks vervoeren.
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Door de stapelbare bandenrekken wordt de de opslagcapaciteit sterk
vergroot wat een efficiënte en veilige manier van opslag garandeert.

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/bandenrek-autobanden-gebruikt-2343x1078x787-mm-
stapelbaar-53003U
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