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TOEPASBARE SERVICES

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

POOLING OPLOSSINGEN
Onderdeel van onze emballagepool
en beschikbaar voor pooling

HERGEBRUIK VAN
LADINGDRAGERS (RTI
MANAGEMENT)
Efficiënte administratie en beheer
van logistieke middelen. Track &
trace van transacties over alle
locaties.

VERHUUR OPTIEVERHUUR OPTIEVERHUUR OPTIEVERHUUR OPTIE Palletbox inklapbaar 810x612x765mm - kunststof

SKU 61096

Inklapbare palletbox van HDPE en PP kunststof. Buitenafmetingen zijn
810x612x765mm en binnenafmetingen 750x550x660mm. Het eigen
gewicht is ongeveer 15 kg en de inhoud bedraagt 272 liter.

TECHNISCHE DATA

Status Nieuw

Binnenafmeting lengte 750

Binnenafmeting breedte 550

Binnenafmeting hoogte 660

Buitenafmeting lengte 810

Buitenafmeting breedte 612

Buitenafmeting hoogte 765

Statisch draagvermogen 750

Dynamisch draagvermogen 250

Volume 272

Product nieuw, huren

Type

Industriële palletboxen,
Inklapbare palletboxen,
Opvouwbare palletboxen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Kunststof inklapbare palletbox
810x612x765mm

Kunststof palletbox met buitenafmetingen van 810x612x765mm en
binnenafmetingen van 750x550x660mm. Als de palletbox ingeklapt is
bedragen de afmetingen slechts 810x612x300mm. De palletbox is zeer
duurzaam door de extra dikke wanden van de palletbox. De inhoud van
de kunststof palletbox is 272 liter en het eigen gewicht bedraagt 15.08
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kg. Het dynamische draagvermogen is 250 kilogram en het statische
draagvermogen is 750 kilogram. Deze box mag u niet beladen in een
palletstelling plaatsen. De pallet, deksel en de sledes bestaan uit HDPE
kunststof en de opvouwbare wanden (sleeve) zijn gemaakt van PPC
kunststof. Het temperatuurbereik is -10 tot +40 graden Celcius. De
deksel is zwart van kleur en de sleeve grijs. Een standaard geladen
vrachtwagen heeft plek voor 528 stuks; 16 stuks op een palletplaats (2
stapels van 8 inklapbare palletboxen) en 33 stapels in een standaard
trailer.

Link om deze pagina te bezoeken:

https://rotom.nl/palletbox-inklapbaar-810x612x765mm-kunststof-61096
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