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Nestbare antidiefstal rolcontainer 1200x800x1800mm -
met legbord

SKU 40066

Deze nestbare anti-diefstal rolcontainer heeft een inklapbaar
legbord. De afmetingen zijn 1200x800x1800mm (euro-
afmetingen). De rolcontainer is elektrolytisch verzinkt en voorzien
van twee afsluitbare deuren.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter  100
Materiaal  Metaal
Status  Nieuw
Zijwanden  Inklapbaar
Bodem  Inklapbaar
Binnenafmeting lengte  1100
Binnenafmeting breedte  750
Binnenafmeting hoogte  1500
Buitenafmeting lengte  1200
Buitenafmeting breedte  800
Buitenafmeting hoogte  1800
Dynamisch draagvermogen  500
Bodem  Metaal
Product  nieuw

Type  
Nestbare rolcontainers,
Antidiefstal rolcontainers

PRODUCTOMSCHRIJVING

Anti-diefstal rolcontainer 1200x800x1800 mm
Deze metalen anti-diefstal rolcontainer is nestbaar. Door deze
constructie neemt de rolcontainer minder ruimte in.
Ruimtebesparing speelt immers altijd een rol in de opslag en in het
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transport van goederen. De rolcontainers zijn goedkoper in
transport wanneer deze genest zijn, omdat u dan meer
rolcontainers in een trailer kunt vervoeren. U kunt de anti-diefstal
rolcontainer afsluiten om waardevolle spullen in op te bergen of te
transporteren. Hij is afsluitbaar middels een hangslot (niet
meegeleverd). De rolcontainer beschikt over een tweedelige deur
en de afmetingen van de container zijn 1200x800x1800 mm. De
binnenafmetingen zijn 1100x750x1500 mm. De rastergrootte
bedraagt 100x50 mm. De gehele rolcontainer is elektrolytisch
verzinkt en beschikt over twee bokwielen en twee zwenkwielen.
De wielen zijn voorzien van een blauwe rubberen loopvlak. De
wielen zijn zodoende niet strepend op de ondergrond.
Koop of huur uw logistieke middelen
Wilt u een anti-diefstal rolcontainer kopen bij Rotom Nederland?
Of heeft u interesse in het tijdelijk huren van de container? Bij ons
profiteert u altijd van een duurzame oplossing en een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding. Dit geldt uiteraard ook voor onder meer
onze houten en kunststof pallets en nog veel meer andere
logistieke middelen.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/nestbare-antidiefstal-rolcontainer-1200x800x1800
mm-met-legbord-40066
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