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WÓZEK 
TRANSPORTOWY



Prezentacja towarów dla wózka transportowego
Wszystkie informacje o artykułach w skrócie

Ten system sklepowy służy do idealnej prezentacji wózków transportowych. Artykuły są umieszczone 
w  regale w atrakcyjny sposób za pomocą haczyków, tworząc w ten sposób spójną ogólną koncepcję. 
Klienci szybciej znajdują produkty, których szukają i mogą je po prostu zdjąć z regału. Od razu 
widoczne oznakowanie produktów pomaga klientom w podjęciu decyzji o zakupie i pozwala z 
łatwością zorientować się w POS.

• 22 możliwe pozycje

• 11 różnych produktów 

• 2 wyświetlacze

Specyfikacja techniczna
Typ artykułu Perforowana półka ścienna

Kolor podstawowy Szary antracyt

Obszar zastosowań Wewnątrz

Wysokość użytkowa 200 cm

Szerokość 125 cm

Głębokość 57 cm

Wyposażenie Hak

HSI Wózek transportowy
Wózki transportowe ułatwiają bezpieczny transport przedmiotów. Umożliwiają przenoszenie 
rzeczy z jednego miejsca na drugie i zmniejszają wymagany w tym celu wysiłek.
Płyty wózka są kompaktowe, wytrzymałe i zwrotne. Dzięki prezentacji produktów HSI możesz 
zaoferować swoim klientom szeroką gamę solidnych i funkcjonalnych wózków transportowych 
do różnych obszarów zastosowań. Oprócz prostokątnych i okrągłych wózków transportowych 
oferujemy również podnośniki meblowe oraz inne akcesoria.

Na życzenie z przyjemnością zaprojektujemy indywidualną prezentację produktów dla wózków 
transportowych z odpowiednim portfolio produktów dla Twojej grupy docelowej.



Asortyment HSI obejmuje prostokątne wózki transportowe, okrągłe wózki 
aż po podnośniki meblowe.

U nas znajdziesz wózki transportowe do każdego obszaru zastosowania.



Średnica koła NośnośćRozmiar palety

 Zalety wózków transportowych

• Akcesoria do transportu ułatwiają transportowanie ciężkich przedmiotów np. podczas przeprowadzki.

• Płyta z twardymi kółkami nadaje się do niewrażliwych powierzchni takich jak np. PCV lub dywan. 

• Płyta z miękkimi kółkami nadaje się do twardych powierzchni, takich jak kamień lub płytki.

• 4 punkty antypoślizgowe przymocowane do płyty zabezpieczają ładunek przed przesuwaniem się. 

• Dzięki praktycznemu uchwytowi płytę można łatwo przenosić lub wieszać do przechowywania.

• DNiski opór toczenia 4 kółek ułatwia przemieszczanie ładunku. (360 Grad drehbar)

256390
Wózek transportowy 
Miękkie kółka Ø 75 mm
200 kg / 290 x 580 mm

256120
Wózek transportowy z blokadą
Twarde kółka Ø 100 mm
200 kg / 600 x 500 mm

256490
Wózek transportowy 
Twarde kółka Ø 75 mm
250 kg / 290 x 580 mm

256020
Wózek transportowy 

Twarde kółka Ø 75 mm
300 kg / 600 x 300 mm

256200
Wózek transportowy 

Twarde kółka Ø 75 mm
200 kg / 600 x 300 mm

256110
Wózek transportowy 

Miękkie kółka Ø 75 mm
200 kg / 600 x 300 mm

Wózek transportowy



Wózek transportowy

Przedmiot 
nr. Nazwa

mm mm kg

Wersja Nr EAN PU

256490 Wózek 
transportowy 75 290 x 580 250 Twarde kółka 6

256390 Wózek 
transportowy 75 290 x 580 200 Miękkie kółka 6

256120
Wózek 

transportowy z 
blokadą

100 600 x 500 200 Twarde kółka 1

256110 Wózek 
transportowy 75 600 x 300 200 Miękkie kółka 1

256020 Wózek 
transportowy 75 600 x 300 300 Twarde kółka 1

256200
Wózek 

transportowy 75 600 x 300 200 Twarde kółka 1



256590
Wózek z talerzem 

obrotowym / 150 kg

256220
Podnośnik 

meblowy z łopatą 
do podnoszenia

256280
Okrągłe podkładki 
antypoślizgowe do rolek 
transportowych SB

Podkładki antypoślizgowe zapobiegają 
ślizganiu się ładunku na płycie transportowej.
Nadaje się jako zamiennik lub do doposażenia.

256520
Wózek transportowy 
z uchwytem
Kółka Ø 75 mm
200 kg / 590 x 290 mm

Wózek transportowy Wózek

Podkładka antypoślizgowa Podnośnik meblowy
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Wózki transportowe i inne

Przedmiot 
nr. Nazwa

mm mm kg

Wersja Nr EAN PU

256520 Wózek 
transportowy 75 590 x 290 200 z uchwytem 4

256280 Podkładka 
antypoślizgowa / / / do wózka transportowego 10

256590 Wózek / / 150 z talerzem obrotowym 4

256220 Podnośnik 
meblowy / / / z łopatą do podnoszenia 1
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