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Tип светла
височина (мм)

товароподем.
на 1 клетка (кг) надстрояване

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3062 900 2000 3 нива + горна решетка 286,58 343,90
3063 1400 2000 3 нива + горна решетка 296,50 355,80
3064 2000 2000 3 нива + горна решетка 351,42 421,70

КЛЕТКИ ЗА СКЛАДИРАНЕ

- Този тип мобилна система за складиране предлага бърза 
и удобна възможност за реагиране при необходимост от
преустрояване на складовите помещения.

- Отделните клетки са лесно преносими с помощта на
високоподемна количка.

- Празните клетки могат да се вкарват една в друга, като по този начин
значително се намалява тяхната площ в случай на транспортиране
или складиране. - Възможност за надстрояване до 3 нива.

Пример 
за складиране на клетките.

Горна крайна палета
Тип: 3065 - Ползва се за
полагане на последната
палета.

Клетка за една палета 120 x 80 cм - с оглед на ширината.

2000 кг

152,92
c ДДС: 183,50

34,33
c ДДС: 41,20

38,00
c ДДС: 45,60

220,17
c ДДС: 264,20

Стойка за чувал с голям обем
Тип: 8012

- Лека конструкция с болтове.

- Куките за чувала са прибрани към верти-
калните стойки и са регулируеми по 
височина.

- Към стойката може да бъде закупен от-
делно и капак.

- Доставя се разглобена . Необходима 
е торба който се поръчва отделно

Тип: 8012 – стойка

3660

3661

Торби с голям обем
- Изработени от тъкан полипропилен,

100% рециклируеми.

- Подходящи за събиране, складиране
и манипулация с отпадъци.

- Възможна многократна употреба.

- Товароносимост: 1000 кг, 
размер: 95 х 95 х 130 см, 
4 дръжки – височина 25 см.

- Манипулация с помощта на
повдигащо устройство или палети.

Тип: 3660 – Отворена
Тип: 3661 – С отвор за пълнене

1335 x 1335 x 1845 мм

200 кг

40 кг

Тип: 8012-A – капак

1350 x 1350 мм25 кг

617,92
c ДДС: 741,50

Тип: 8012 + 8012-A

НОВО
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