
PACKAGING RECOVERY
Reduceer uitgaven voor
verpakkingen en ladingdragers

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

PALLETS EN ANDERE
LADINGDRAGERS VERKOPEN
Verkoop overbodige ladingdragers
denk aan duurzaamheid, verdien
geld en maak opslagruimte vrij

TOEPASBARE SERVICES

Blokpallet gebruikt 1200x1000x144 mm - 1500 kg

SKU 14132U

Blokpallet van 1200x1000x144 mm en een draagvermogen van
1500 kg. De pallet is geschikt voor relatief zware lasten.

TECHNISCHE DATA

Type  Racking pallets
Buitenafmeting lengte  1200
Buitenafmeting breedte  1000
Buitenafmeting hoogte  144
Statisch draagvermogen  3000
Dynamisch draagvermogen  1500
Status  Gebruikt
Product  gebruikt

PRODUCTOMSCHRIJVING

Blokpallet gebruikt zware kwaliteit - 1200x1000x144 mm
De zware open blokpallet heeft de afmetingen 1200x1000x144
mm. De pallet bevat 7 dekplanken, 3 tussenplanken, 9 klossen en 3
onderplanken. De klossen beschikken over de afmetingen
145x145x78 mm. Het gewicht van de pallet zelf is 29 kg. De pallet
is door zijn draagvermogen van maximaal 1500 kg geschikt voor
middel tot zware draaglasten.
Verpakkingen en pallets met collomodulaire ISO formaten
(1200x1000 mm) benutten beschikbare ruimte tijdens transport
en opslag optimaal wanneer ze samen gebruikt worden.
Bovendien zijn onze pallets super eenvoudig om te bouwen tot een
palletbox, dit biedt optimale bescherming aan uw producten. We
bieden ook de bijpassende opzetranden 1200x1000 mm en
deksels 1200x1000 mm aan voor dit type pallet.
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LET OP: Dit is een gebruikt artikel. Al onze gebruikte artikelen zijn
100% functioneel maar bevatten gebruikerssporen en zichtbare
slijtage. De afbeeldingen staan 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 ruim 30 jaar ervaring. Wilt u zelf komen kijken of alles
naar 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/blokpallet-gebruikt-1200x1000x144-mm-1500-kg
-14132u
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