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 Półki i  tace do wózków  

• Półki i tace do wózków półkowych systemowych 
• Wyposażone w 4 zaczepy do zawieszania na poprzeczkach burty przedniej i tylnej 

• Wykonane z twardej płyty wiórowej laminowanej MDF #15mm (Standard) 

 
· gładka powierzchnia 
· średnia odporność na zamoczenia 

 

 

 

 Półka do wózka 850x500mm 

 
           

 

 

Wymiary użytkowe półki (dł. x szer.): 845 x 485mm 

Wymiary gabarytowe półki (dł. x szer. x grub.): 850 x 500 x 15mm 

Ładowność półki:                                                  80kg (równomiernie rozłożone) 

Ciężar półki:                                                           6,5kg 

Kod produktu 04-156 

 

 Tacka do wózka 850x500mm 

 
           

 

 

Wymiary użytkowe tacy (dł. x szer. x wys. wewn.): 815 x 455 x 45mm 

Wymiary gabarytowe tacy (dł. x szer. x grub.): 850 x 500mm 

Ładowność tacy:                                                     80kg (równomiernie rozłożone) 

Ciężar tacy:                                                               6,5kg 

Kod produktu 04-157 
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 Półka do wózka 1000x600mm 

 
           

 

 

Wymiary użytkowe półki (dł. x szer.): 995 x 585mm 

Wymiary gabarytowe półki (dł. x szer. x grub.): 1000 x 600 x 15mm 

Ładowność półki:                                                     80kg (równomiernie rozłożone) 

Ciężar półki:                                                              8,0kg 

Kod produktu 04-158 

 

 

 Tacka do wózka 1000x600mm 

 
           

 

 

Wymiary użytkowe tacy (dł. x szer. x wys. wewn.): 965 x 555 x 45mm 

Wymiary gabarytowe tacy (dł. x szer. x grub.): 1000 x 600mm 

Ładowność tacy:                                                        80kg (równomiernie rozłożone) 

Ciężar tacy:                                                                 9,0kg 

Kod produktu 04-159 

 

 Półka do wózka 1000x700mm 

 
           

 

 

Wymiary użytkowe półki (dł. x szer.): 995 x 685mm 

Wymiary gabarytowe półki (dł. x szer. x grub.): 1000 x 700 x 15mm 

Ładowność półki:                                                   80kg (równomiernie rozłożone) 

Ciężar półki:                                                            10,5kg 

Kod produktu 04-160 
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 Tacka do wózka 1000x700mm 

 
           

 

 

Wymiary użytkowe tacy (dł. x szer. x wys. wewn.): 965 x 655 x 45mm 

Wymiary gabarytowe tacy (dł. x szer. x grub.): 1000 x 700mm 

Ładowność tacy:                                                     80kg (równomiernie rozłożone) 

Ciężar tacy:                                                              10,5kg 

Kod produktu 04-161 

 

 

 Półka do wózka 1200x800mm 

 
           

 

 

Wymiary użytkowe półki (dł. x szer.): 1195 x 785mm 

Wymiary gabarytowe półki (dł. x szer. x grub.): 1200 x 800 x 15mm 

Ładowność półki:                                                   80kg (równomiernie rozłożone) 

Ciężar półki:                                                            14,0kg 

Kod produktu 04-162 

 

 

 Tacka do wózka 1200x800mm 

 
           

 

 

Wymiary użytkowe tacy (dł. x szer. x wys. wewn.): 1165 x 755 x 45mm 

Wymiary gabarytowe tacy (dł. x szer. x grub.): 1200 x 800mm 

Ładowność tacy:                                                       80kg (równomiernie rozłożone) 

Ciężar tacy:                                                                15,0kg 

Kod produktu 04-163 
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 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 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
mailto:handel@prymat.com
http://www.prymat.com/

