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

POOLING OPLOSSINGEN
Onderdeel van onze emballagepool
en beschikbaar voor pooling

INKOOP
Verkoop overbodige ladingdragers
denk aan duurzaamheid, verdien
geld en maak opslagruimte vrij

TOEPASBARE SERVICES

Rolcontainer Isotherm 600x800x1670mm

SKU 40370

Rolcontainer Isotherm met afmetingen 600x800x1670mm.
Binnenafmetingen bedragen 430x620x1370mm. Draagvermogen
is 500 kilogram en een inhoud van 370 liter. Geschikt voor de
voedsel- en levensmiddelenindustrie.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter  100
Materiaal  PE
Status  Nieuw
Binnenafmeting lengte  430
Binnenafmeting breedte  620
Binnenafmeting hoogte  1370
Buitenafmeting lengte  600
Buitenafmeting breedte  800
Buitenafmeting hoogte  1670
Draagvermogen  500
Bodem  Kunststof
Product  nieuw, huren

Type  
Antidiefstal rolcontainers,
Isotherm rolcontainers

PRODUCTOMSCHRIJVING

Rolcontainer Isotherm 600x800x1670mm- 370 liter inhoud
De buitenafmetingen van deze rolcontainer zijn 600x800x1670mm
en de binnenafmetingen bedragen 430x620x1370mm. Het
draagvermogen is 500 kilogram en het eigen gewicht is 90
kilogram. De inhoud van de Isotherm rolcontainer bedraagt 370
liter. De rolcontainer heeft een isolatiewaarde van 0.37 W/m3 en is
ATP gecertificeerd; dit betekent dat de container is voorzien van
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het kenmerk van de Europese autoriteit voor het internationale
transport van bederfelijke levensmiddelen. Bovendien is deze
rolcontainer zeer bruikbaar voor de voedsel- en
levensmiddelenindustrie, dit komt omdat de container voldoet aan
de eisen van voedselveiligheid en daarnaast beschikt de
rolcontainer over het HACCP certificaat. De rolcontainer is voorzien
van een gladde binnenzijde, de buitenkant en binnenkant is volledig
naadloos. De container is roestvrij behandeld en beschikt over een
snel sluitend systeem, de deur kan geopend worden tot 270° en is
voorzien van twee handvaten. De EPDM behuizing zorgt ervoor dat
de container makkelijk te reinigen is en hygiënisch blijft. Daarnaast
zorgt dit ook voor een hoog temperatuurbereik en een
bestendigheid tegen onder andere zuren en zouten, dit bevordert
de levensduur van de rolcontainer. De rolcontainer is voorzien van
twee zwenk- en twee bokwielen met een diameter van 100mm.
De koel- en vrieselementen worden niet standaard geleverd met
de Isotherm rolcontainer.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/rolcontainer-isotherm-600x800x1670mm-40370
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