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

POOLING OPLOSSINGEN
Onderdeel van onze emballagepool
en beschikbaar voor pooling

TOEPASBARE SERVICES

Stapelbak euronorm 600x400x100 mm - 20L, gebruikt

SKU 64574U

Deze stapelbak Euronorm gebruikt is gemaakt van PP kunststof.
De buitenafmetingen bedragen 600x400x100 mm en de stapelbak
heeft een inhoud van 20 L. De bak heeft gesloten wanden en
bodem.

TECHNISCHE DATA

Materiaal  PP
Binnenafmeting lengte  569
Binnenafmeting breedte  366
Binnenafmeting hoogte  90
Buitenafmeting lengte  600
Buitenafmeting breedte  400
Buitenafmeting hoogte  100
Volume  20
Product  gebruikt
Type  Euronorm bakken

PRODUCTOMSCHRIJVING

Stapelbak euronorm 600x400x100 mm - 20L, gebruikt
Deze Euronorm stapelbak is gemaakt van PP kunststof en heeft
buitenafmetingen van 600x400x100 mm. De stapelbak heeft een
inhoud van 20 L en binnenafmetingen van 569x366x90 mm. Het
eigen gewicht bedraagt 1.25 kg en de stapelbak heeft een
maximaal draagvermogen van 20 kg. Wanneer de bakken worden
gestapeld, kan de onderste Euronorm bak maximaal 100 kg
dragen.
De verpekkingseenheid bedraagt 80 van deze euronorm
stapelbakken op één EPAL europallet wat een totale hoogte van
2200 mm heeft.
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LET OP: Dit is een gebruikt artikel. Al onze gebruikte artikelen zijn
100% functioneel maar bevatten gebruikersspore en zichtbare
slijtage. De afbeeldingen staan daarom niet garant voor de partijen
gebruikte materialen die wij op voorraad hebben. Al onze gebruikte
artikelen zijn zorgvuldig geselecteerd en indien nodig gerepareerd
op basis van onze ruim 30 jaar ervaring. Wilt u zelf komen kijken of
alles naar uw wens is? Neem dan contact op voor een afspraak. Bij
het online plaatsen van uw bestelling gaat u akkoord met de staat
waarin gebruikte producten verkeren.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/uzywany-plastikowy-pojemnik-euro-600x400x100
-mm-20l-64574u
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