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

HERGEBRUIK VAN
LADINGDRAGERS (RTI
MANAGEMENT)
Efficiënte administratie en beheer
van logistieke middelen. Track &
trace van transacties over alle
locaties.

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

TOEPASBARE SERVICES

Nestbare rolcontainer kunststof bodem 2 insteekhekken
+ 2 spanbanden 815x680x1650 mm

SKU 46020RRC680

Rolcontainer 2-heks met een afmetin van 815x680x1650 mm. De
rolcontainer heeft een inklapbare bodem en heeft een maximaal
draagvermogen van 450 kg.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter  125
Materiaal  Metaal
Status  Nieuw
Binnenafmeting lengte  815
Binnenafmeting breedte  632
Binnenafmeting hoogte  1500
Buitenafmeting lengte  815
Buitenafmeting breedte  680
Buitenafmeting hoogte  1650
Draagvermogen  450
Bodem  Kunststof
Product  nieuw

Type  
2-heks rolcontainers, Nestbare
rolcontainers

PRODUCTOMSCHRIJVING

Rolcontainer 2-heks 815x680x1650mm - met inklapbare bodem
en spanbanden
Deze 2-heks rolcontainer heeft een afmeting van 815x680x1650
mm. De hoogte van de bodem is 185 mm. De rolcontainer is
voorzien van een inklapbare bodem met een maximaal
draagvermogen van 450 kg. Deze rolcontainer is geschikt voor
middelzware belading. De inklapbare bodem heeft twee gerasterde
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insteekhekken met spanbanden die elektrolytisch verzinkt zijn. De
binnenafmetingenvan de rolcontainer zijn 815x632x1500 mm. De
wielen zijn gemaakt van PA (Polyamide) kunststof en een diameter
van 125 mm. Er zitten geen remmen op de wielen. Deze
rolcontainer is erg gemakkelijk voor het transporteren en opslaan
van goederen. Doordat de bodem in lengterichting inklapbaar is
bespaart de rolcontainer veel ruimte in retourtransport en opslag.
Dit maakt het ideaal voor koeriers, postorderbedrijven of bedrijven
die tijdens seizoenspieken extra rolcontainers nodig hebben en
buiten het piekseizoen niet te veel ruimte willen reserveren voor
rolcontainers die even niet gebruikt worden.
Liever een ander wiel onder deze rolcontainer? U kunt elke wiel uit
ons assortiment eronder laten monteren. Daarnaast heeft Rotom
ook accessoires voor rolcontainers in het assortiment.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/nestbare-rolcontainer-kunststof-bodem-2-insteek
hekken-+-2-spanbanden-815x680x1650-mm-46020rrc680
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