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Wózek paletowy Zakrem WRU4-2200

• nośność wózka 2200 kg, dostępna długość wideł 800, 1000, 1150 mm
• bardzo mocna konstrukcja wykonana ze stali wyższej jakości –18G2A
• serwis i części zamienne dostępne od ręki (wysyłka na cały kraj)
• koła sterujące: nylon, poliuretan lub aluminium-guma
• rolki przy widłach: pojedyncze lub podwójne, nylon lub poliuretan
• zaokrąglone końcówki wideł ułatwiające wjeżdżanie pod palety
• wózek jest stabilny w pracy dzięki zespolonym:

łącznikom kół, wahaczom i dźwigniom
• w połączeniach obrotowych zastosowano wymienne łożyska ślizgowe 

samosmarujące – łącznie 18 sztuk w wózku
• agregat hydrauliczny łatwy do demontażu
• bezstopniowa regulacja prędkości opuszczania poprzez

specjalnie skonstruowany zawór
• malowany proszkowo z dodatkowym zabezpieczniem przed korozją

poprzez fosforanowanie

Nośność wózka 2200 kg

Dostępna długość wideł 800 mm 1000 mm 1150 mm

Długość całkowita 1150 mm 1350 mm 1500 mm

Wysokość minimalna wideł 85 mm

Wysokość maksymalna wideł 200 mm

Szerokość wideł 160x60 mm

Szerokość całkowita wózka 520 mm

Koła sterujące do wyboru nylon, poliuretan, aluminium-guma

Rolki w widłach do wyboru nylon, poliuretan

Wymiary koł sterujących Ømm 200x50

Wymiary rolek w widłach
Ømm 80x72 podwójne
Ømm 80x92 pojedyncze

Gwarancja 30 miesięcy

Promień skrętu 900 mm 1100 mm 1300 mm

Masa wózka 64 kg 67 kg 70 kg

1 095,00 zł

Ilość 1 szt.

Cena netto 1 095,00 zł

Wartość netto 1 095,00 zł

Stawka VAT 23,00%

Kwota VAT 251,85 zł

Wartość brutto 1 346,85 zł

↓ ZAMÓWIENIE ↓
Wózek paletowy

Zakrem WRU4-2200
DOSTAWA 24H

Koszt dostawy 1 szt.

Przedpłata 85,00 zł

Pobranie 105,00 zł
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Wózek paletowy Zakrem WRU4-2200

Koła sterujące i rolki przy widłach:
nylon

Koła sterujące i rolki przy widłach:
aluminium-guma, poliuretan

(dopłata 50,00 zł netto)
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