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Wózki warsztatowe WWT
Opis: 

Profesjonalna linia wózków 
warsztatowych Techno 
dzięki swej funkcjonalności 
idealnie sprawdza 
się w warsztatach 
samochodowych, 
stacjach serwisowych oraz 
zakładach produkcyjnych. 
Dodatkowe akcesoria takie 
jak: ścianka perforowana, 
pojemniki, przegrody 
szuflad, mikroguma, 
uchwyty na narzędzia 
sprawiają, że wózki mogą 
pełnić  funkcję mobilnych 
stanowisk roboczych. 

900 mmWysokość:

790 mmSzerokość:

490 mmGłębokość:

Wymiary wózków:

24 miesiące gwarancji

Szuflady - 100% wysuwu

Solidna konstrukcja - blacha 1mm

Perforowane ścianki (tylne i boczne)

Blat pokryty mikrogumą

Zabezpieczone krawędzie boczne

Szuflady - udźwig 40 kg

System blokady wysuwu

Atesty i certyfikaty
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Wózki warsztatowe WWT

WWT 75A WWT 75B WWT 75C WWT 75D

Warianty wykonania:

Wózek warsztatowy wykonany jest z blachy  o grubości 1 mm.
Wózek wyposażony w specjalny system uniemożliwiający otwarcie więcej niż jednej szuflady.
Wymiary wewnętrzne szuflady: 600mm x 400mm.
Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe o 100% wysuwie (nośność 40kg).
Perforowane ścianki tylne oraz boczne umożliwają zawieszenie dodatkowych elementów takich 
jak: pojemniki czy uchwyty.
Wózki wyposażone są w kółka o średnicy 125mm - w tym 2 skrętne z hamulcem.
Wszystkie wózki standardowo posiadają blaty pokryte mikrogumą oraz krawędzie boczne 
zabezpieczające przed spadaniem przedmiotów z wózka. Dla większego komfortu użytkowania 
krawędzie pokryte są gumowym zabezpieczeniem. Dodatkowo krawędzie narożne ścięte są pod 
kątem 45º.
Uchwyt boczny posiada możliwość obustronnego montażu.

1x szuflada 300 mm
2x szuflada 100 mm
2x szuflada 75 mm

1x szuflada 200 mm
1x szuflada 150 mm
4x szuflada 75 mm

1x szuflada 200 mm
6x szuflada 75 mm

drzwi skrzydłowe
2 przestawne półki
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Wózki warsztatowe WWT

Dodatkowe wyposażenie:

Panel perforowany Zawieszki i uchwyty Metalowe pudełka

Przesuwna półka Pudełka Wkłady szuflady

Uchwyt do papieru Metalowy kosz Wkład z mikrogumy
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Standardowa paleta kolorów wózków WWT:


