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 Wózki transportowe z dyszlem 

• Przemysłowe wózki transportowe z dyszlem i skrętną osią zapewniającą doskonałą manewrowość 

• Przystosowane do transportu ręcznego lub mechanicznego 

• Ładowność wózków 500-800kg 

• Konstrukcja nośna wykonana z kształtowników stalowych - malowana w kolorze niebieskim 

• Wypełnienie platformy i burt z płyty wiórowej twardej okleinowanej 16mm (standard) 

• Dopuszczalna prędkość wózka 7km/h 

• Wysokość burt 30 cm (może być zmieniona na zamówienie) 

• Łożyskowanie kół toczne, wałeczkowe 

• Przykładowa koniguracja wózka transportowego z dyszlem wyposażonego w burty 

  

 

• Szczegóły konstrukcji wózków platformowych z dyszlem 

•  Podwozie wózka • Ogranicznik dyszla 

 
· skrętna oś przednia 
· kąt skrętu +/-200° 

 
· utrzymuje dyszel nad posadzką 
 
 
 

 

• Zamek burt z blokadą • Zaczep tylny wózka z dyszlem • Uchwyt ręczny wózka 
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• Ogumienie wózków z dyszlem 

• Koło pneumatyczne(standard) • Koło pełne (opcja) 

  
  · wymiary Ø300x100mm  (rozmiar 4.00x4) 
 

 
· wymiary Ø300x55mm, z gumy czarnej, felga stalowa 

 

• Wypełnienie platformy i burt wózków z dyszlem  

•  Płyta laminowana (standard) • Blacha stalowa (opcja)   • Blacha aluminiowa (opcja) 

 
· płyta wiórowa twarda laminowana 
#16mm 
 

 
· płyta wiórowa twarda pokryta 
blachą ocynkowaną #1mm 
 

 
     · ryflowana #4mm 

 

 

 

• Warianty zabudowy wózków czterokołowych z dyszlem 

•  Platforma bazowa • Platforma z burtą przednią   • Platforma z burtami 

 
 
 

 
· burta przednia stała 
 

 
· burta przednia stała 
· burty boczne i tylna otwierane 
· można zdemontować wszystkie 
burty 
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 Wózek transportowy z dyszlem 1200x800mm, bez burt 

 
 
 
               
 
  

 

 

 

Rozmiar platformy 1200 x 800mmm 

Szerokość całkowita wózka 850mm 

Długość całkowita (z dyszlem) 2550mm 

Wysokość do platformy 350mm 

Ciężar wózka 65kg 

Ładowność wózka 500kg 

Kod produktu 04-301 

 

 Wózek transportowy z dyszlem 1200x800mm, z burtą przednią 
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Rozmiar platformy 1200 x 800mmm 

Szerokość całkowita wózka 850mm 

Długość całkowita (z dyszlem) 2550mm 

Wysokość do platformy 350mm 

Burta przednia stała  

Ciężar wózka 68kg 

Ładowność wózka 500kg 

Kod produktu 04-302 

 

 

 Wózek transportowy z dyszlem 1200x800mm, z czterema burtami 

 
 
 
               
 
  

 

 

 

Rozmiar platformy 1200 x 800mmm 

Szerokość całkowita wózka 850mm 

Długość całkowita (z dyszlem) 2550mm 

Wysokość do platformy 350mm 

Burta przednia stała , burty boczne i tylna otwierane  

Wysokość burt 300mm 

Ciężar wózka 79kg 

Ładowność wózka 500kg 

Kod produktu 04-303 
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 Wózek transportowy z dyszlem 1600x800mm, bez burt 

 
 
 
               
 
  

 

 

 

Rozmiar platformy 1600 x 800mmm 

Szerokość całkowita wózka 850mm 

Długość całkowita (z dyszlem) 2950mm 

Wysokość do platformy 350mm 

Ciężar wózka 73kg 

Ładowność wózka 500kg 

Kod produktu 04-305 

 

 

 Wózek transportowy z dyszlem 1600x800mm, z burtą przednią 
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Rozmiar platformy 1600 x 800mmm 

Szerokość całkowita wózka 850mm 

Długość całkowita (z dyszlem) 2950mm 

Wysokość do platformy 350mm 

Burta przednia stała  

Ciężar wózka 76kg 

Ładowność wózka 500kg 

Kod produktu 04-306 

 

 Wózek transportowy z dyszlem 1600x800mm, z czterema burtami 

 
 
 
               
 
  

 

 

 

Rozmiar platformy 1600 x 800mmm 

Szerokość całkowita wózka 850mm 

Długość całkowita (z dyszlem) 2950mm 

Wysokość do platformy 350mm 

Burta przednia stała , burty boczne i tylna otwierane  

Wysokość burt 300mm 

Ciężar wózka 89kg 

Ładowność wózka 500kg 

Kod produktu 04-307 
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 Wózek transportowy z dyszlem 2000x1000mm, bez burt 

 
 
 
               
 
  

 

 

 

Rozmiar platformy 2000 x 1000mmm 

Szerokość całkowita wózka 1050mm 

Długość całkowita (z dyszlem) 3350mm 

Wysokość do platformy 350mm 

Ciężar wózka 81kg 

Ładowność wózka 800kg 

Kod produktu 04-310 

 
 

 Wózek transportowy z dyszlem 2000x1000mm, z burtą przednią 
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Rozmiar platformy 2000 x 1000mmm 

Szerokość całkowita wózka 1050mm 

Długość całkowita (z dyszlem) 3350mm 

Wysokość do platformy 350mm 

Burta przednia stała  

Ciężar wózka 85kg 

Ładowność wózka 800kg 

Kod produktu 04-311 

 

 Wózek transportowy z dyszlem 2000x1000mm, z czterema burtami 

 
 
 
               
 
  

 

 

 

Rozmiar platformy 2000 x 1000mmm 

Szerokość całkowita wózka 1050mm 

Długość całkowita (z dyszlem) 3350mm 

Wysokość do platformy 350mm 

Burta przednia stała , burty boczne i tylna otwierane  

Wysokość burt 300mm 

Ciężar wózka 101kg 

Ładowność wózka 800kg 

Kod produktu 04-312 
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 Hamulec postojowy do wózków z dyszlem 

 
 
 
               
 
  

 

 

Blokuje przednie koła wózka  

Opcje uruchamiania: 
 
 

· przez opuszczenie dyszla 
· przez uniesienie dyszla 
· oddzielną dźwignią 

Kod produktu 04-324 

 

 Zaczep tylny do wózka z dyszlem 

 
 
 
               
 
  

 

 

 

Wyposażony w bolec zabezpieczony zawleczką  

Średnica otworu pod bolec: Φ20mm 

Kod produktu 04-326 

 
 
 

 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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