
 PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego              www.zaopatrzenie.com.pl 

 

                                                                                                                                                                       str. 1. 

 Wózki  warsztatowe z półkami  
 

• Profesjonalne wózki warsztatowe z półkami dla przedsiębiorstw produkcyjnych i warsztatów 

• Solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnie użytkowanie oraz komfort pracy•  Wózki wykonane są z blachy 
stalowej zimnowalcowanej 
    · korpus z blachy o grubości 1,0mm 
    · półki z blachy profilowanej 0,8mm,  nitowane do korpusu wózka 

• Korpus wózka monolityczny, zgrzewany, o dużej sztywności 

• Zagięcia w narożnikach dodatkowo wzmacniają konstrukcję 

•  Elementy malowane trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) 

• Oferowane przez PRYMAT wózki warsztatowe produkowane są zgodne z normą zapewnienia jakości ISO 9001 

• Dopuszczalne obciążenia 

   

 · nośność wózka: 150kg 

  · nośność półki: 50kg 

 

•  Szczegóły konstrukcji wózków warsztatowych z półkami  

• Nakładka-organizer (standard) • Boczna ścianka perforowana  • Pokrycie półek  

 

 
 

 

· wykonana z wytrzymałego tworzywa 
ABS  

· z perforacją do osadzania 
akcesoriów 

· mata z tworzywa ABS o grubości 
2mm 

 

• Kółka wózków warsztatowych półkowych  

 

· bieżnik kół z gumy szarej niebrudzącej, 
odpornej na oleje, smary oraz benzynę 
· średnica kółek Ø100mm 
· 2 koła stałe, 2 skrętne 
· w tym 1 kółko skrętne z hamulcem 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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•  Akcesoria do wózków warsztatowych (opcja) 
 

• Półka składana • Kieszeń na dokumenty • Kieszeń na pojemniki 
• Wieszak do ręczników 

 
 

  

·zawieszana na perforacji 
(mocowanie na wcisk) 

· zawieszana na 
perforacji 

· zawieszana na perforacji · mocowany na 
perforacji 

• Półka z gniazdami ISO 
• Uchwyt (Klip) do 
dokumentów 

• Zawieszki uniwersalne  

  

 

 

· zawieszana na perforacji 
· zawieszany na 
perforacji 

· zawieszane na perforacji  

 

 • Właściwości i poświadczenia 

• Produkt polski                                 • Normy 

                                                                       

 

• Kolorystyka wózków warsztatowych z półkami  

• Korpus wózka, Ścianka boczna perforowana   

 

 

  

· Niebieski RAL5005   
  

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
http://www.zaopatrzenie.com.pl/
https://www.meble-warsztatowe.pl/img/RAL5005(4).jpg
https://www.meble-warsztatowe.pl/img/RAL5005(4).jpg
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 Wózek warsztatowy 2-półkowy 

• Poświadczenia i normy 

               
  

 

 

Wymiary gabarytowe wózka  (wys. x szer. x głęb.) 1940h x770 x500mm  

Blat wózka Nakładka-organizer (standard) 

Wymiary półki (szer. x głęb.) 700 x 480mm  

Ilość półek 2szt. (wraz z podstawą) 

Nośność półki 50kg 

Nośność wózka  150kg 

Ciężar 20,0 kg 

Kod produktu 20-16-70  

 
 

 Wózek warsztatowy 3-półkowy 

• Poświadczenia i normy 

               
  

 

 

Wymiary gabarytowe wózka  (wys. x szer. x głęb.) 1940h x770 x500mm  

Blat wózka Nakładka-organizer (standard) 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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Wymiary półki (szer. x głęb.) 700 x 480mm  

Ilość półek 3szt. (wraz z podstawą) 

Nośność półki 50kg 

Nośność wózka  150kg 

Ciężar 24,0 kg 

Kod produktu 20-16-71  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  
 

 

PZT PRYMAT Dział Sprzedaży    

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

    prymat@prymat.com  

www.prymat.com 

www.zaopatrzenie.com.pl 
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