
POOLING OPLOSSINGEN
Onderdeel van onze emballagepool
en beschikbaar voor pooling

PACKAGING RECOVERY
Reduceer uitgaven voor
verpakkingen en ladingdragers

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

TOEPASBARE SERVICES

Kunststof dekselkist 400x300x320mm - nestbaar en
stapelbaar 28 liter

SKU 65200

Kunststof dekselkist met afmetingen 400x300x320mm en een
inhoud van 28 liter. Voorzien van een tweedelige scharnierende
deksel en een draagvermogen van 20 kg.

TECHNISCHE DATA

Status  Nieuw
Binnenafmeting lengte  345
Binnenafmeting breedte  270
Binnenafmeting hoogte  305
Buitenafmeting lengte  400
Buitenafmeting breedte  300
Buitenafmeting hoogte  320
Draagvermogen  20
Volume  28
Product  nieuw

Type  

Nestbare bakken,
Distributiekisten, Bakken met
deksel

PRODUCTOMSCHRIJVING

Nestbare dekselkist 400x300x320mm - 2-delige scharnierende
deksel
Deze kunststof bak is stapelbaar en nestbaar, buitenafmetingen
bedragen 400x300x320mm en binnenafmetingen bedragen
345x270x305mm. De bak is voorzien van een tweedelige
scharnierende deksel. De inhoud is 28 liter en zowel de bodem als
de zijwanden zijn volledig gesloten. De dekselkist heeft een
draagvermogen van 20 kilogram. Er kunnen maximaal vier bakken
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beladen op elkaar gestapeld worden, het draagvermogen van de
stapel is 80 kilogram. Het temperatuurbereik is -20 tot en met +40
graden Celcius. Als de bakken beladen zijn dan kunnen ze
gestapeld worden. Als de bakken onbeladen zijn kunnen ze in
elkaar geplaatst worden, hierdoor kan zowel tijdens opslag als
tijdens transport ruimte bespaard worden. De nestbaarheid als de
dekselkisten genest in opslag staan bedraagt 77%. De meest
efficiënte manier voor transport en opslag is om 261 kunststof
bakken op 1 pallet te plaatsen van 1200x900x2550mm. In één
trailer passen dan 7830 stuks.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/kunststof-dekselkist-400x300x320mm-nestbaar-e
n-stapelbaar-28-liter-65200
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