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Meubelcorlette standaard 2000x1150x1800 mm - 600 kg

SKU 49101

Nestbare meubelcorlette van 2000x1150x1800 mm. Deze
rolcontainer is stapelbaar en heeft speciaal gevormde zijframes,
zodat er meerdere op elkaar gestapeld kunnen worden.

TECHNISCHE DATA

Wielen diameter  100
Materiaal  Metaal
Status  Nieuw
Binnenafmeting lengte  1910
Binnenafmeting breedte  1100
Binnenafmeting hoogte  1610
Buitenafmeting lengte  2000
Buitenafmeting breedte  1150
Buitenafmeting hoogte  1800
Draagvermogen  600
Bodem  Houten
Product  nieuw

Type  

3-heks rolcontainers, Order
pickcontainers, Corletten -
meubelkarren

PRODUCTOMSCHRIJVING

Meubelcorlette 2000x1150x1800 mm - 600 kg - nestbaar
Deze meubelcorlette wordt ook wel een meubelopslagrolcontainer
genoemd. Dit type meubelcorlette heeft een afmeting van
2000x1150x1800 mm en een laadvermogen van 600 kg. De
binnenafmetingen zijn 1910x1100x1610 mm. Deze rolcontainer is
zeer geschikt voor meubelopslag en meubeltransport. Ook geschikt
voor grote artikelen met veel volume.
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De rolcontainer is inklapbaar en sapelbaar. De rolcontainer is
daardoor nestbaar in een een L-vorm en dus ruimtebesparend weg
te zetten. Hij heeft speciaal gevormde zijframes, zodat er meerdere
op elkaar gestapeld kunnen worden. Er kunnen 3 rolcontainers op
elkaar gestapeld worden, waarbij de onderste container maximaal
600 kg kan dragen, oftewel een oplast heeft van 600 kg.
Aan de achterkant zit een tegenhoudstang ten behoeve van de
stabiliteit van de goederen op de corlette. De rolcontainer heeft
een spaanplaat van 16 mm dik. De kleur van deze rolcontainer is
RAL 5012 blauw en heeft 4 zwenkwielen van 100 mm. De wielen
zijn gemaakt van PP kunststof. Eén van de wielen heeft
richtingblokkering, om rechtdoor rijden makkelijk te maken.
De corlette heeft een eigen gewicht van 84 kg.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/meubelcorlette-standaard-2000x1150x1800-mm-
600-kg-49101
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