
PRODUCT SPECIFICATIE SHEET

Rotom Nederland B.V.

Ekkersrijt 1428 VAT: NL005492555B01

+ 31 (0) 499 491010 info@rotom.nl

TOEPASBARE SERVICES

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.

Palletbox inklapbaar 1200x1000x975 mm - kunststof

SKU 61240

Palletbox 1200x1000x975 mm gemaakt van kunststof. Inklapbaar en
geschikt voor zwaar industrieel gebruik.Capaciteit van deze box is 814L
en heeft een maximaal laadvermogen van 1000 kg.

TECHNISCHE DATA

Materiaal HDPE

Zijwanden Gesloten

Bodem Vol

Binnenafmeting lengte 1115

Binnenafmeting breedte 915

Binnenafmeting hoogte 790

Buitenafmeting lengte 1200

Buitenafmeting breedte 1000

Buitenafmeting hoogte 975

Statisch draagvermogen 2000

Dynamisch draagvermogen 1000

Volume 814

Product nieuw

Type
Industriële palletboxen,
Inklapbare palletboxen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Palletbox kunststof 1200x1000x975 mm -
inklapbaar

Deze inklapbare palletbox is geschikt voor zwaar industrieel gebruik en is
oersterk. De box geeft uitstekende bescherming en is van 4 kanten
benanderbaar. en is perfect voor het opslaan van goederen. De palletbox

mailto:info@rotom.nl


PRODUCT SPECIFICATIE SHEET

Rotom Nederland B.V.

Ekkersrijt 1428 VAT: NL005492555B01

+ 31 (0) 499 491010 info@rotom.nl

heeft 4 deuren aan de zijkant, zodat de box makkelijk te gebruiken is. De
buitenafmetingen van deze box zijn 1200x1000x975 mm en de
binnenafmetingen zijn 1115x915x790 mm. De palletbox heeft een eigen
gewicht van 57 kg. De capaciteit is 814L met een maximaal laadgewicht
van 1000 kg. Wanneer de palletbox is ingeklapt zijn de afmetingen
1200x1000x400 mm. Het temperatuurbereik loopt van -20 °C t/m 40
°C.

Tijdens transport is de maximale stapelhoogte bij uitgeklapte en beladen
palletboxen 3 stuks (tot 2000 kg gewicht op de onderste box). Ingeklapte
palletboxen voor bijvoorbeeld retourtransport kunnen tot 7 stuks hoog
gestapeld worden. Bij statische opslag is de maximum stapelhoogte bij
uitgeklapte en beladen palletboxen 5 stuks (tot 4000 kg gewicht op de
onderste box), ingeklapte palletboxen voor bijvoorbeeld retourtransport
kunnen tot 15 stuks hoog gestapeld worden.

Om de palletbox compleet af te sluiten is daar onze bijpassende
kunststof deksel het meest geschikt voor. Op deze manier blijven
goederen beschermd.

Om de verplaatsing van palletboxen makkelijker te maken, is het gebruik
van palletwagens ideaal.

Link om deze pagina te bezoeken:

https://rotom.nl/palletbox-inklapbaar-1200x1000x975-mm-kunststof-
61240
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