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 Wózki  do pojemników  i  skrzynek metalowych 

• Wózki wyposażone w dyszel i mechanizm unoszenia do transportu pojemników i skrzynek metalowych 

• Znakomicie usprawniają transport pojemników i skrzynek z ciężkim ładunkiem, które nie mogą być przenoszone 
ręcznie 

• Wózki z pojemnikami i skrzynkami • Wózek z pojemnikami metalowymi i plastikowymi 

 
        

 

• Wózki przystosowane są do przenoszenia pojemników i skrzynek w rozmiarach 

· rozm.4 

· rozm.5 

· rozm. 5P45 

· nie mogą być stosowane do pojemników z płozami 

• Konstrukcja wózków z profili stalowych malowanych proszkowo 

• Obciążenie maksymalne wózka 300kg 

• Wyposażone w dwa koła przednie Ø125 z ogumieniem gumowym oraz dwa koła Ø125mm, zwrotne z bieżnikiem 
poliuretanowym 

• Unoszenie przez pompowanie dyszlem, opuszczanie pedałem nożnym 

• Amortyzator opuszczania zapewnia łagodne opadnięcie ładunku 

• Pojemniki mogą być podejmowane od przodu oraz od tyłu 

• Widły wózka są wprowadzane pod górny cokół pojemnika 

• Wózkiem mogą byc przenoszone również pojemniki plastikowe rozmiar 4, 5P4, oraz 5 ale pojemnik dolny musi 
być metalowy 

• Prześwit między posadzką a dnem pojemnika w czasie transportu ok. 35mm 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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• Transport pojemników wózkiem  

 

 

• Poświadczenia i normy   

•  Produkt europejski 

 

•  Normy  
 

  

 

 

 

• Kolorystyka wózka 

     
   Zielony RAL6011  

 

 

• Galeria zdjęć wózków do pojemników i skrzynek metalowych 

      

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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 Wózek do pojemników i skrzynek, rozmiar 4  

 
• Poświadczenia i normy 
               

                                 
 

  

 

Wymiary gabarytowe wózka (bez dyszla) (dług. x szer.)        750 x 470mm 

Zakres podnoszenia            180-225mm 

· Unoszenie dyszlem - opuszczanie dźwignią nożną   · Pojemniki są unoszone za wieniec górny 

Przystosowany do pojemników i skrzynek              · rozmiar 4 

Udźwig wózka      300kg 

Ciężar                     10,5kg 

Kod produktu     07-430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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 Wózek do pojemników i skrzynek, rozmiar 4  

 
• Poświadczenia i normy 
               

                                 
 

  

 

Wymiary gabarytowe wózka (bez dyszla) (dług. x szer.)        830 x 575mm 

Zakres podnoszenia            250-295mm 

· Unoszenie dyszlem - opuszczanie dźwignią nożną   · Pojemniki są unoszone za wieniec górny 

Przystosowany do pojemników i skrzynek              · rozmiar 5, 5P4 

Udźwig wózka      300kg 

Ciężar                     12,6kg 

Kod produktu      07-431 

 

 
 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  

 

 

PZT PRYMAT Sp.j. Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)     

    handel@prymat.com  

www.prymat.com 
www.zaopatrzenie.com.pl 
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