Wózki specjalne

GC WAREHOUSE
Creating Europe

wersja ECO lub PRO
solidna spawana konstrukcja,
proﬁl 60x40 i rury ø60,3
przystosowany do wymiarów
europalety
platforma przykryta płytą MDF
dwa obrotowe, dwa stałe koła
ø200, jedno z hamulcem
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udźwig do 500 kg rozłożonego
równomiernie ładunku
produkt wykonany zgodnie
z PN-EN ISO 3834
ocynk ogniowy wg PN-EN 10305
lub PN-EN ISO 1461
oznaczenie grubości powłoki
lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
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Wózki specjalne

Wózki specjalne transportowe przeznaczone są do przewożenia towarów niespaletyzowanych, długich lub wysokich, w tym płyt,
drzwi, szyb itp. Wózki wyposażone są w pałąki o różnej wysokości, które podpierają i zabezpieczają przewożone towary przed
wywróceniem. Wózki wykonane są ze stabilnej, stalowej konstrukcji, która pozwala na transport ładunków o dużej masie.
Ponadto wózki są łatwe w manewrowaniu i wyposażone są w wysokojakościowe zestawy kołowe, wykonane z pełnej gumy.
Wózki do transportu europalet nazywane też mobilnymi platformami o specjalnym przeznaczeniu służą do przewożenia towarów
spaletyzowanych oraz niespaletyzowanych. Są pomocne w każdym warsztacie, czy magazynie przy dostawie i przemieszczaniu
ciężkich i dużych ładunków. Posiadają zaczepy umożliwiające stabilny załadunek. Wózki oferujemy w wersji niskiej i wysokiej.
Wykonane są ze stabilnej, stalowej konstrukcji, która pozwala na transport ładunków o dużej masie. Ponadto wózek jest łatwy
w manewrowaniu. Wyposażone są w wysokojakościowe zestawy kołowe, wykonane z pełnej gumy.

Trwałość
Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną
jakość. Powstała w procesie cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV.
Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.
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