
POOLING OPLOSSINGEN
Onderdeel van onze emballagepool
en beschikbaar voor pooling

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

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

TOEPASBARE SERVICES

Plastic pallet en palletbox in 1, 800x600x910mm - met
wielen

SKU 60301

Model Pally Magnum, variant van het model Pally pallet. Deze
pallet beschikt over de mogelijkheid tot het ombouwen naar een
palletbox. Makkelijk te verplaatsen middels het intrappen van een
pedaal waardoor de sledes worden ingetrokken en de palletbox
voorzien is van wielen.

TECHNISCHE DATA

Materiaal  PP
Status  Nieuw
Zijwanden  Inklapbaar
Bodem  Vol
Binnenafmeting lengte  740
Binnenafmeting breedte  540
Binnenafmeting hoogte  705
Buitenafmeting lengte  800
Buitenafmeting breedte  600
Buitenafmeting hoogte  910
Volume  280
Product  nieuw

Type  
Industriële palletboxen,
Inklapbare palletboxen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Plastic pallet 800x600x910mm - met wielen
Het model Pally Magnum is een Pally pallet met daarop een
opvouwbare palletbox. De buitenafmetingen van de Pally Magnum
zijn 800x600x910mm en de binnenafmetingen zijn
740x540x705mm. De inhoud van deze inklapare palletbox is 280
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liter. Het laadvermogen bedraagt 500 kilogram en de maximale
gestapelde hoogte is 2000kg. Het eigen gewicht van deze
inklapebare palletbox is 28,7kg. Dit pallet model, Pally Magnum,
beschikt over een opbouwbare en tevens stapelbare palletbox
bespaart hij enorm veel ruimte en kosten bespaart in opslag en
transport. De palletbox is makkelijk te verplaatsen zonder ander
logistieke middelen. Als u het pedaal intrapt worden de sledes
ingetrokken en staat de palletbox op wielen. De Pally Magnum
heeft 2 bokwielen van 100mm en 2 zwenkwielen van 85mm.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/plastic-pallet-en-palletbox-in-1-800x600x910mm-
met-wielen-60301
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