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TOEPASBARE SERVICES

VERHUUR VAN LOGISTIEKE
PRODUCTEN
Flexibele oplossing voor opvang van
piekbehoefte. Breed assortiment
voor verhuur

POOLING OPLOSSINGEN
Duurzame en kosteneffectieve
poolingdiensten voor logistieke
middelen. Breed scala aan eigen
poolproducten.

ONDERHOUD & REPARATIE
Professionele support afdeling voor
reparatie en onderhoud aan uw
logistiek materiaal

VERHUUR OPTIEVERHUUR OPTIEVERHUUR OPTIEVERHUUR OPTIE Gitterbox 1240x830x970mm - inklapbaar

SKU 75020

Duurzame constructie gitterbox met buitenafmetingen
1240x830x970mm. Voorzien van twee klapramen aan één lange zijde.
Bodem is voorzien van verwijderbare planken.

TECHNISCHE DATA

Binnenafmeting lengte 1180

Binnenafmeting breedte 780

Binnenafmeting hoogte 800

Buitenafmeting lengte 1240

Buitenafmeting breedte 830

Buitenafmeting hoogte 970

Statisch draagvermogen 4000

Dynamisch draagvermogen 1000

Bodem Houten

Product nieuw, huren

Type Gitterboxen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Nieuwe inklapbare gitterbox
1240x830x970mm

Deze nieuwe inklapbare gitterbox beschikt over buitenafmetingen van
1240x830x970mm en binnenafmetingen van 1180x780x800mm. De
box is voorzien van twee klapramen aan één lange zijde. Het maximale
dynamische draagvermogen is 1000 kilogram en het maximale statische
draagvermogen is 4000 kilogram (3+1 gestapeld). Het eigen gewicht
bedraagt 70 kilogram. De inklapbare box is voorzien van poedercoating
RAL 7030. Doordat de box zowel stapelbaar als inklapbaar is, kunt u veel
ruimte en kosten besparen tijdens transport en opslag. De wanden van
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de box zijn gemaakt van een robuuste draadconstructie: internationale
standaard Q235 staaldraad. De planken in de bodem van de gitterbox
zijn verwijderbaar, dit is ontwikkelt met het oog op een betere
drukverdeling en verhoging van de stevigheid. De klapdeur aan de
voorkant zorgt ervoor dat u makkelijk bij de producten kunt, zelfs als
deze gestapeld is. Bovendien is een gitterbox enorm eenvoudig te
vervoeren door verschillende pallet voertuigen zoals heftrucks, lifts of
pompwagens. Toepassing van de gitterbox kan op allerlei gebieden;
automotive, machine onderdelen, voedsel en dranken, elektronische
apparaten, productielijnen en opslag.

Link om deze pagina te bezoeken:

https://nl.rotom.be/gitterbox-1240x830x970mm-inklapbaar-75020
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