
PRODUCTONTWIKKELING
Ontwikkel uw ladingdrager op maat
en optimaliseer uw logistieke
processen

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

TOEPASBARE SERVICES

Tafelwagen 3 niveaus 1390x800x920 mm - zwaar

SKU 72801

Tafelwagen met 3 niveaus en afmetingen van 1390x800x920mm.
De afmetingen van de laadvlakken zijn 1200x800mm. Het eigen
gewicht van deze tafelwagen is 67.5 kilogram en het maximale
draagvermogen is 500 kg.

TECHNISCHE DATA

Product  nieuw
Status  Nieuw
Buitenafmeting lengte  1390
Buitenafmeting breedte  800
Buitenafmeting hoogte  920
Draagvermogen  500

PRODUCTOMSCHRIJVING

Tafelwagen 3 niveaus 1390x800x920mm - zwaar  
Deze tafelwagen is opgebrouwd uit een stalen buis en profielstaal.
Dit is gelast, gestraald en slag- en krasvast gemaakt met de kleur
RAL 5010 (blauw). De wagen heeft een MDF laadvlak waar een
kunstsof toplaag op zit met een beukenstructuur. De
plateauwagen heeft afmetingen van 1390 x 800 x 920 mm en de
legborden hebben een afmeting van 1200 x 800 mm. De wagen is
voorzien van een lage duwbeugel en het maximale draagvermogen
is 500 kg. Let op: iedere plank heeft een maximaal draagvermogen
van 200 kg. De tafelwagen heeft een eigen gewicht van 67,5 kg. De
wagen is voorzien van 2 zenkwielen en 2 bokwielen van massief
rubber met een diameter van 200 mm.
Tussen de onderste twee plateaus zit een afstand van 275 mm en
en de afstand tussen de bovenste twee plateaus bedraagt 280
mm. De hoogte van het onderste plateau is 295 mm, het middelste
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plateau heeft een hoogte van 605 mm en de hoogte van het
bovenste plateau is 920 mm. De hoogte van de duwbeugel is 905
mm.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/tafelwagen-3-niveaus-1390x800x920-mm-zwaar-
72801
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