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Rolcontainer 2-heks 815x645x1730mm - gebruikt

SKU 46510U

Nestbare twee heks rolcontainer 815x645x1730mm. Voorzien van
PU wielen; twee zwenk- en twee bokwielen. Eigen gewicht is 40
kilogram.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter  100
Status  Gebruikt
Buitenafmeting lengte  815
Buitenafmeting breedte  645
Buitenafmeting hoogte  1730
Draagvermogen  500
Bodem  Metaal
Product  gebruikt, huren
Type  2-heks rolcontainers

PRODUCTOMSCHRIJVING

Rolcontainer nestbaar 815x645x1730mm - gebruikt
Gebruikte nestbare 2-heks rolcontainer van elektrolythisch
verzinkt metaal met A-frame constructie. Voorzien van een
gerasterde bodem en gerasterde zijhekken met textielbinders. Het
formaat van de zijhekken bedraagt 1480mm. De buitenafmetingen
zijn 815x645x1730mm en de binnenafmetingen bedragen
800x615x1480mm. Het dynamische draagvermogen is 500
kilogram. De rolcontainer is voorzien van een inklapbare bodem,
hierdoor is de rolcontainer ruimte- en kostenbesparend. De
rolcontainer beschikt over een gerasterde metalen bodem met
twee zwenk- en twee bokwielen. Zodoende is de rolcontainer erg
wendbaar en zeer gebruiksvriendelijk. De wielen zijn van PU en
daardoor duurzamer dan reguliere PP wielen. LET OP: Op basis van

PRODUCT SPECIFICATIE SHEET

Rotom Nederland B.V.
Ekkersrijt 1428 VAT: NL005492555B01
+ 31 (0) 499 491010 info@rotom.nl

mailto:info@rotom.nl
https://rotom.nl/


ruim 30 jaar ervaring sorteert en repareert Rotom gebruikte
artikelen zeer zorgvuldig, echter staat de foto die wij weergeven op
de website niet garant voor de hele partij die wij op voorraad
hebben. Alle gebruikte artikelen die wij verkopen zijn volledig
functioneel. De gebruikte producten kunnen onderhevig zijn aan
zichtbare gebruikerssporen of slijtage. Wilt u graag zelf ervaren of
deze artikelen voldoen aan uw wensen, dan kunt u na het maken
van een telefonische afspraak op een van onze vestigingen het
desbetreffende product komen bekijken. Bij het online plaatsen
van uw bestelling, gaat u akkoord met de staat waarin de gebruikte
producten verkeren.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/rolcontainer-2-heks-815x645x1730mm-gebruikt-4
6510u
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