
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.

TOEPASBARE SERVICES

Palletbox inklapbaar met klapraam 1211x1011x903 mm -
kunststof

SKU 61260

Palletbox 1211x1011x903 mm gemaakt van PP kunststof.
Inklapbaar en geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Voorzien van
neerklapbare zijde. Capaciteit van deze box is 750L.

TECHNISCHE DATA

Materiaal  HDPE
Zijwanden  Inklapbaar
Bodem  Vol
Binnenafmeting lengte  1130
Binnenafmeting breedte  930
Binnenafmeting hoogte  715
Buitenafmeting lengte  1211
Buitenafmeting breedte  1011
Buitenafmeting hoogte  903
Dynamisch draagvermogen  300
Draagvermogen in stelling  300
Volume  750
Product  nieuw

Type  
Industriële palletboxen,
Opvouwbare palletboxen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Palletbox kunststof 1211x1011x903 mm - inklapbaar met
klapraam
Deze inklapbare palletbox is geschikt voor zwaar industrieel
gebruik en is oersterk. De box is aan één zijde half neerklapbaar en
de opening hiervan is 900x564 mm. De buitenafmetingen (met
deksel) zijn 1211x1011x903 mm en de binnenafmetingen (met
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deksel) zijn 1130x930x715 mm. In ingeklapte vorm zijn de
afmetingen 1211x1011x322 mm. De palletbox is ruimte- en
kostenbesparend, in ingeklapte vorm beschikt de box over 65%
plaatsbesparing. De capaciteit is 750L en het eigen gewicht is 36
kg.
De maximale stapelbare belasting is 300 kg en de maximale
racking belasting is 300 kg. Het materiaal van de wand bestaat uit
kunststof van Polypropylene (PP) en het materiaal van de pallet en
deksel bestaat uit High Density Poly Ethylene (HDPE) kunststof.
Het temperatuurbereik loopt van -20 °C t/m +40 °C.
Deze palletbox komt inclusief deksel. Om eenvoudig en snel in de
binnenkant van de box te zijn, kan de lange zijde ook deels
ingeklapt worden.
Om de verplaatsing van palletboxen makkelijker te maken, is het
gebruik van palletwagens ideaal.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/skrzyniopaleta-skladana-z-uchylna-klapa-1211x10
11x903-mm-750l-61260
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