
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.

INKOOP
Earn money by selling your
overstock #2

TOEPASBARE SERVICES

Kunststof palletbox Magnum 1200x800x975mm -
gebruikt

SKU 61280U

Inklapbare kunststof palletbox met afmetingen
1200x800x975mm. Eigen gewicht bedraagt 53 kilogram en de
inhoud is 600 liter.

TECHNISCHE DATA

Status  Gebruikt
Buitenafmeting lengte  1200
Buitenafmeting breedte  800
Buitenafmeting hoogte  975
Statisch draagvermogen  2200
Dynamisch draagvermogen  1100
Draagvermogen in stelling  500
Volume  600
Product  gebruikt, huren
Type  Inklapbare palletboxen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Inklapbare Magnum kunststof palletbox 1200x800x975mm
De buitenafmetingen van deze inklapbare palletbox bedragen
1200x800x975mm en de binnenafmetingen zijn
1120x920x735mm. Het eigen gewicht van de kunststof box is 53
kilogram en de inhoud bedraagt 600 liter. De box is gemaakt van
HDPE kunststof en in opgevouwen staat is deze box 57% lager! Het
dynamische draagvermogen is 1100 kilogram en het statische
draagvermogen 2200 kilogram. Het draagvermogen is 500
kilogram als u deze palletbox in een palletstelling wilt plaatsen.
LET OP: Op basis van ruim 30 jaar ervaring sorteert en repareert
Rotom gebruikte artikelen zeer zorgvuldig, echter staat de foto die
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wij weergeven op de website niet garant voor de hele partij die wij
op voorraad hebben. Alle gebruikte artikelen die wij verkopen zijn
volledig functioneel. De gebruikte producten kunnen onderhevig
zijn aan zichtbare gebruikerssporen of slijtage. Wilt u graag zelf
ervaren of deze artikelen voldoen aan uw wensen, dan kunt u na
het maken van een telefonische afspraak op een van onze
vestigingen het desbetreffende product komen bekijken. Bij het
online plaatsen van uw bestelling, gaat u akkoord met de staat
waarin de gebruikte producten verkeren.

Link om deze pagina te bezoeken:
https://nl.rotom.be/kunststof-palletbox-magnum-1200x800x975m
m-gebruikt-61280u

PRODUCT SPECIFICATIE SHEET

Rotom Belgium N.V.
Industrieterrein "Zwaarveld" 17
+ 32 (0) 52 47 88 87 info@rotom.be

https://nl.rotom.be/kunststof-palletbox-magnum-1200x800x975mm-gebruikt-61280u
mailto:info@rotom.be
https://nl.rotom.be/

