
Wózek do transportu opon

Wózek do transportu opon jest idealnym rozwiązaniem do podnoszenia i przewożenia opon. Stanowi

niezbędne wyposażenie każdego warsztatu wymiany opon, ułatwiając i przyspieszając pracę zwłaszcza

w sezonie przekładkowym.

Podstawowe zalety

Wózek umożliwia szybkie, łatwe i bezpieczne podnoszenie i zabieranie opon za pomocą

regulowanych ramion.

Stabilna, spawana stalowa rama rurowa.

W zestawie 2 duże koła pompowane powietrzem Ø 260 mm, które ułatwiają przemieszczanie

Dzięki szczękom i łatwości manewrowania pozwala na załadowanie stosu opon bez konieczności

ich ręcznego dotykania.

Za pomocą szufli można bezpośrednio zabierać i odkładać stosy opon. W ten sposób

czasochłonne przepakowywanie nie jest konieczne.
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Powierzchnia powlekana proszkowo odporna na uderzenia i zarysowania

Za pomocą szufli stosy opon mogą być bezpośrednio zabierane i odkładane Uchwyty z tworzywa

sztucznego z osłoną kostek

Ochrona pracownika

Wózek do opon ułatwia pracę oraz optymalizuje procesy transportowe. Standardowy transport opon z

jednego miejsca do innego kosztuje wiele czasu i wysiłku, dlatego prezentowany wózek do opon

ułatwia takie zadania. Duże koła zapewniają niewielki opór poruszania w przypadku trudnych podłoży

oraz doskonałą amortyzację.

Dane techniczne

Wysokość stosu opon, maksymalna: 1 500 mm

Waga: 17 kg

Wymiar:  850 X 600 X 1 530 (Dł. X Szer. X Wys. mm):

Dane techniczne

Przeznaczenie:   do transportu opon

Waga: 17 kg

Wymiar:  850 X 600 X 1 530 (Dł. X Szer. X Wys. mm)

Wysokość stosu opon, maksymalna: 1 500 mm
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