
VERHUUR VAN LOGISTIEKE
PRODUCTEN
Huur direct vanuit voorraad en
realiseer een kostenbesparing

POOLING OPLOSSINGEN
Onderdeel van onze emballagepool
en beschikbaar voor pooling

PRODUCTONTWIKKELING
Ontwikkel uw ladingdrager op maat
en optimaliseer uw logistieke
processen

TOEPASBARE SERVICES

Inklapbare metalen draadcontainer 1200x1000x1000mm
- verzinkt

SKU 76196

Inklapbare metalen draadcontainer 1200x1000x1000mm. De
binnenafmetingen zijn 1126x969x872mm. Maximaal
draagvermogen 500kg. 1 klapraam op de lange zijde, onderling
stapelbaar.

TECHNISCHE DATA

Materiaal  Metaal
Status  Nieuw
Zijwanden  Inklapbaar
Bodem  Geperforeerd
Binnenafmeting lengte  1126
Binnenafmeting breedte  969
Binnenafmeting hoogte  872
Buitenafmeting lengte  1000
Buitenafmeting breedte  1160
Buitenafmeting hoogte  1000
Product  nieuw, huren
Type  Draadcontainers

PRODUCTOMSCHRIJVING

Nieuwe inklapbare draadcontainer 1200x1000x1000mm
Deze inklapbare metalen draadcontainer heeft buitenmaten
1200x1000x1000mm en als binnenmaten 1126x969x872mm. Het
maximale draagvermogen 500kg. Het metaal is electrolitisch
verzinkt. Deze inklapbare draadcontainer is voorzien van 1
klapraam op de lange zijde en ze zijn onderling stapelbaar. Als u de
draadcontainers beladen heeft met het maximale draagvermogen
van 500kg kunt u er 4 op elkaar stapelen. Als u lege
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draadcontainers die uitgeklapt zijn wilt stapelen kunt u ze alleen 1
op 1 stapelen, dus niet hoger dan 2 lagen. Doordat de
draadcontainer inklapbaar is kunt u veel ruimte besparen tijdens
retourtransport of als ze in opslag staan wanneer ze niet in
gebruik zijn. De ingeklapte hoogte is 360mm. Op een stapel van
2395mm kunt u 9 ingeklapte draadcontainers stapelen. Deze
draadcontainers worden onder andere gebruikt in de automotive
industrie, mosselkwekerijen en ze zijn perfect geschikt voor de
opslag van items zoals productieafval, onderdelen en
componenten voor de fabricage voor auto's. Deze draadcontainer
heeft een praktisch ontwerp en is goed bestand tegen
beschadigingen.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://rotom.nl/inklapbare-metalen-draadcontainer-1200x1000x10
00mm-verzinkt-76196
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