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 Wózki-podstawki do beczek 

• Solidne wózki-podstawki do beczek o konstrukcji monolitycznej, spawanej z kształtowników stalowych 

• Przeznaczone do transportu beczek stalowych 200l w pozycji pionowej 

• Rama wózka monolityczna (spawana) z profili stalowych o dużej sztywności 

• Elementy stalowe malowane proszkowo farbą o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne 
 
•  Rodzaj i wymiary beczek przewożonych wózkiem 

 

· beczki stalowe o średnicy  Ø580mm 
· o pojemności 200l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Konstrukcja wózka- podstawki do beczek 

• Koła pełne z bieżnikiem z gumy szarej 
termoplastycznej 

• Taśma zabezpieczająca    • Mocowanie pałąka  

 
· felga poliamidowa 
· łożysko kulkowe uszczelnione 
· wysoka wytrzymałość na zużycie 
· odporne na działanie substancji 
chemicznych 
· temperatura pracy -20°/+80°C 

 
· wyposażona w napinacz  
 
 

 
 · pałąk osadzony w tulejkach 
· przykręcany solidnymi śrubami 

 

• Poświadczenia i normy  

 

   

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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 Wózek - podstawka do beczek, 250kg 

 
 
               
 
  

 

 

 

Wymiary użytkowe (średn.): Ø610mm 

Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.): 160h x 715 x 610mm 

Wysokość załadowcza: 120mm (wysokość krawędzi 40mm) 

• Podstawka przeznaczona do beczek stalowych 200l • Konstrukcja monolityczna (spawana) z profili stalowych  
• 4 koła  skrętne, 2 koła z hamulcami 

Rodzaj kół: Felga z tw. sztucznego, bieżnik pełny z gumy szarej  Ø80x30mm 

Ładowność wózka: 250kg 

Ciężar wózka: 9,50 kg 

Kod produktu 04-340 

 

 

 Wózek - podstawka do beczek, 250kg, z uchwytem 

 
 
               
 
  

 

 

 

Wymiary użytkowe (średn.): Ø610mm 

Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.): 930h x 715 x 610mm 

Wysokość załadowcza: 120mm (wysokość krawędzi 40mm) 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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• Podstawka przeznaczona do beczek stalowych 200l, wyposażona w taśmę napinającą • Konstrukcja 
monolityczna (spawana) z profili stalowych  • 4 koła  skrętne, 2 koła z hamulcami 

Rodzaj kół: Felga z tw. sztucznego, bieżnik pełny z gumy szarej  Ø80x30mm 

Ładowność wózka: 250kg 

Ciężar wózka: 13,50 kg 

Kod produktu 04-341 

 

 

 

 

 

 

 
 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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