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Cutie interioară
• Greutate brută: 1,16 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 24 x 10,5 x 16,3 cm
• Greutate netă: .96 kg
• Greutate proprie: .2 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 7,42 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 32 x 26,5 x 34 cm

• Greutate netă: 5.76 kg
• Greutate proprie: 1,66 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 23,5 x 4 cm
• Greutate brută: .27 kg
• Greutate netă: 0,24 kg
• Greutate proprie: .03 kg
•

Fir pentru boxă
20 m Calibru 18 
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