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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.

Euronorm stapelbak 600x400x200mm - geperforeerd

SKU 64520

Bij Rotom Nederland vindt u de geperforeerde Euronorm stapelbak met
de afmetingen 600x400x200 mm. Zowel de bodem als de zijwanden van
de bak zijn geperforeerd en de inhoud is 40 liter. Daarnaast is deze
stapelbak voorzien van handvatten zodat hij eenvoudig handmatig te
verplaatsen is.

TECHNISCHE DATA

Materiaal PP

Status Nieuw

Zijwanden Geperforeerd

Bodem Geperforeerd

Binnenafmeting lengte 555

Binnenafmeting breedte 355

Binnenafmeting hoogte 187

Buitenafmeting lengte 600

Buitenafmeting breedte 400

Buitenafmeting hoogte 200

Volume 40

Product nieuw

Type Euronorm bakken

PRODUCTOMSCHRIJVING

Euronorm stapelbak 600x400x200 mm -
geperforeerd - 40 liter

De Euronorm kunststof stapelbak is uitgevoerd in stevig kunststof, wat
deze een duurzame ladingdrager maakt voor vele logistieke
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toepassingen. De buitenafmetingen van deze bak zijn 600x400x170 mm
en de binnenafmetingen 555x355x187 mm. Het eigen gewicht van deze
stapelbak is slechts 1,69kg en de inhoud is 40 liter. Hij beschikt over een
geperforeerde bodem en geperforeerde zijwanden. Op een europallet
passen 44 bakken, waarbij de stapelhoogte dan 2400 mm is. Omdat
deze Euronorm stapelbak ruimtebesparend is in opslag en transport,
benut u optimaal de capaciteit van uw magazijn en transportmiddelen.

Uw stapelbakken kunt u kopen of huren

Het komt voor dat u een eenmalig logistiek project uit moet voeren en
hiervoor kwalitatieve logistieke middelen nodig heeft. Daarom kunt u er
ook voor kiezen om deze Euronorm stapelbak, of bijvoorbeeld andere
kunststof stapelbakken, te huren voor uw logistieke processen op korte
termijn. Door middel van duurzame oplossingen, zoals ons efficiënte
poolingsysteem, profiteert u altijd van de scherpste prijzen voor uw
producten. Bovendien vertrouwt u bij Rotom Nederland uit Son, nabij
Woensel op een snelle levering, altijd en overal. Neem contact met ons
op via +31(0)499 491 010 voor een vrijblijvende offerte

Link om deze pagina te bezoeken:

https://rotom.nl/euronorm-stapelbak-600x400x200mm-geperforeerd-
64520
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