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

PRODUCTONTWIKKELING
Ontwikkel uw ladingdrager op maat
en optimaliseer uw logistieke
processen

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

TOEPASBARE SERVICES

Rolcontainer 3-heks 1350x950x1820mm - Europallet

SKU 48279

Demontabele rolcontainer 3-heks met afmetingen
1350x950x1820mm en eigen gewicht van 68.8 kg. Bestaat
volledig uit metaal en vier zwenkwielen (twee met rem). Legborden
zijn los verkrijgbaar. 

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter  125
Materiaal  Metaal
Status  Nieuw
Binnenafmeting lengte  1298
Binnenafmeting breedte  887
Binnenafmeting hoogte  1605
Buitenafmeting lengte  1350
Buitenafmeting breedte  950
Buitenafmeting hoogte  1820
Draagvermogen  800
Bodem  Metaal
Product  nieuw, huren
Type  3-heks rolcontainers

PRODUCTOMSCHRIJVING

Europallet rolcontainer 3-heks met afmetingen
1350x950x1820mm
Rolcontainer met buitenafmetingen 1350x950x1820mm en
binnenafmetingen 1298x887x1605mm. Het eigen gewicht
bedraagt 68.8 kg. Deze rolcontainer bestaat volledig uit metaal en
is voorzien van vier zwenkwielen met een diameter van 125mm,
verder zijn de wielen voorzien van rollagers en hebben deze een
zwarte PA kern en een grijs elastisch rubberen loopvlak. Twee van
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deze wielen zijn voorzien van rem. Legborden voor deze
rolcontainer zijn los verkrijgbaar. Deze europallet rolcontainer is
demontabel; het achterhek is vastgezet aan de zijhekken en door
acht clips zijn deze los van elkaar te maken. De zijhekken zijn als
insteekhekken in de bodem geplaatst. Door deze constructie kunt
u ruimte besparen, zowel tijdens transport als tijdens opslag. Het
draagvermogen bedraagt 800 kilogram en de afmetingen van de
buizen van de rolcontainer zijn 50x20mm. Zowel de zijhekken als
het achterhek bestaan uit een buizenframe met een diameter van
22mm met daarin draadstaal mazen van 50x50x4mm.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/rolcontainer-3-heks-1350x950x1820mm-europalle
t-48279
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