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KONTEJNER NA ODPAD

Objednací číslo 06.09 601.50

Délka x šířka x výška (mm) 1.300 x 890 x 1.130

Základní velikost ok (mm) 78 x 78

Velikost ok po stranách (mm) 100 x 31

Kolečka (mm) 100

Objem (litry) cca 800

Nosnost (kg) 100

Váha (kg) 46

S držákem na dokumenty a rohovými ochranami proti nárazu

4 ochrany proti nárazu a poškození interiéru
Snadná manipulace

Standardní vybavení: 
Robustní drátěná konstrukce s čtvercovým 
trubkovým rámem. Přední a zadní U profily pro 
zpevnění kontejneru.

Kolečka:
4 otočná kolečka, jízdní plocha z gumy.

Povrch: 
Pozinkovaný, chromátovaný s vysokým 
leskem.

       Držák na dokumenty
Pomocí klipsů můžete na kovovou desku 
upevnit poznámky nebo tašky.

   Rohové ochrany
4 rohové ochrany umístěné na podvozku 
chrání interiér skladu před poškozením.
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VOZÍK NA KRABICE

Objednací číslo 06.34 579.50

Délka x šířka x výška (mm) 1.145 x 860 x 1.246

Základní velikost ok (mm) 78 x 78

Velikost ok po stranách (mm) 100 x 31

Kolečka (mm) 125

Objem (litry) cca 900

Nosnost (kg) 100

Váha (kg) 40

Se sklopnou polovinou předního dílu

Držák na dokumenty na obou úzkých stranách
Velká kapacita při vlastní nízké hmotnosti
Velmi snadná obsluha

Standardní vybavení: 
Robustní drátěná konstrukce s čtvercovým 
trubkovým rámem. Podvozek s drátěným 
roštem. 

Kolečka:
4 otočná kolečka, jízdní plocha z gumy.

Povrch: 
Pozinkovaný, chromátovaný s vysokým 
leskem.

       Držák na dokumenty
Pomocí klipsů můžete na kovovou desku 
upevnit poznámky nebo tašky.

   Přední díl sklopný 
Umožňuje jednoduché naložení a pohodlný 
přístup k obsahu.
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KONTEJNER NA KARTONY

Objednací číslo 06.22 488.50

Délka x šířka x výška (mm) 1.200 x 800 x 1.720

Základní velikost ok (mm) 145 x 36

Kolečka (mm) 125

Objem (litry) 1.200

Nosnost (kg) 100

Váha (kg) 40

Pro přepravu prázdných krabic a přepravek

Přední díl sklopný
Prostorově úsporný, skládací

Složení: 
Kontejner lze snadno složit a tím ušetřit 
prostor při skladování.

Standardní vybavení:
Robustní trubkový rám obložený drátěným 
roštem.

Kolečka:
4 otočná kolečka, 2 s brzdou. Jízdní plocha 
z gumy.

Povrch: 
Pozinkovaný, chromátovaný s vysokým 
leskem.

Přední díl sklopný
Přední rošt lze snadno sklopit do poloviční 
výšky. Umožňuje jednoduché naložení a 
pohodlný přístup k obsahu.



Dvojitá přední mřížka sklopná
Prostorově úsporný, skládací
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VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER  
NA KARTONY

Objednací číslo 06.24 925.50

Délka x šířka x výška (mm) 1.620 x 1.020 x 1.800

Základní velikost ok (mm) 145 x 36

Kolečka (mm) 125

Objem (litry) 2.300

Nosnost (kg) 200

Váha (kg) 77

Pro odvoz prázdných obalů 

Standardní vybavení: 
Robustní trubkový rám obložený drátěným 
roštem.

Kolečka:
4 otočná kolečka Ø 125 mm, z toho 2 
s aretací, jízdní plocha z gumy.

Povrch: 
Pozinkovaný, chromátovaný s vysokým 
leskem.

   Přední díl sklopný 
Přední díl je podle velikosti kontejneru 
sklopný v jedné nebo ve dvou polohách. 
Umožňuje jednoduché naložení a pohodlný 
přístup k obsahu.

       Složení
Kontejner lze několika pohyby složit, tím šetří 
místo při skladování.
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PALETOVÝ KONTEJNER PA-X1/N

Objednací číslo 06.15481.50

Délka x šířka x výška (mm) 1.215 x 820 x 975

Základní velikost ok (mm) 70 x 70

Kolečka (mm) 100

Objem (litry) 700

Váha (kg) 36

Nosnost (kg) 100

Příslušenství

Přepážka 27.58692.50

Rošt 28.61392.50

Na velikost europalety 1200 x 800 mm

Pojízdný kontejner
Prostorově úsporný, skládací

Standardní vybavení: 
Stabilní paletový kontejner v odklápěcím nebo 
uzavřeném provedení.

Složení: 
Lze složit a v případě nepoužívání úsporně 
uložit.

Kolečka:
Otočná kolečka, Ø 100 mm, z toho 2 
s aretací. Jízdní plocha z gumy.

Povrch: 
Pozinkovaný, chromátovaný s vysokým 
leskem.

Příslušenství na vyžádáníí:
Přepážka: rozteč ok 73 x 70 mm.

Vložený rošt: pro variabilní zavěšení v rastru 
70 mm.   
Rozteč ok 25 x 125 mm.



Pro nesložené kartony různých rozměrů
Několik oddělených přihrádek
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VOZÍK NA KARTONY KT-VP1

Objednací číslo 06.45540.50-0000

Délka x šířka x výška (mm) 1.200 x 795 x 2.010

Kolečka (mm) 125

Nosnost horní police (kg) 50

Nosnost spodní police (kg) 75

Celková nosnost (kg) 125

Váha (kg) 70

Pro přepravu obalového materiálu různých velikostí

Standardní vybavení: 
Boční díly ze čtyřhranných trubek s příčnými 
opěrami. Podvozek s našroubovanou 
policí s protiskluzovou dřevěnou deskou. 5 
oddělených přihrádek nahoře, 4 oddělené 
přihrádky dole. Manipulační držadlo z ocelové 
trubky s plastovým opláštěním v modré nebo 
červené barvě.

Kolečka:
4 otočná kolečka, z toho 2 s aretací. Jízdní 
plocha z elastické gumy.

Povrch: 
Pozinkovaný, chromátovaný s vysokým 
leskem.

   Chytrý systém rozdělení prostoru 
Umožňuje spoustu možností přepravy
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VOZÍK NA KARTONY KT-VP2

Objednací číslo 06.00237.50-V463

Délka x šířka x výška (mm) 1.297 x 620 x 1.830

Základní velikost ok (mm) 50 x 50

Kolečka (mm) 125

Celková nosnost (kg) 300

Váha (kg) 55

Pro přepravu obalového materiálu různých velikostí

Pro velké nesložené katony
S ojí a čepem pro použití ve vláčku

Standardní vybavení: 
Podvozek vyrobený ze čtvercových trubek  
s robustním roštem s ojí a čepem, na 
3 stranách uzavřený drátěným roštem,  
1 držák poznámek, 2 vnitřní dělítka vyrobená 
z robustní trubky.

Kolečka:
4 otočná kolečka, z toho 2 s aretací.  
Jízdní plocha z gumy.

Povrch: 
Pozinkovaný, chromátovaný s vysokým 
leskem.
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ROLLKONTEJNER DO VLÁČKU

Objednací číslo 06.23053.50-0001

Délka x šířka x výška (mm) 865 x 1.222 x 1.460

Základní velikost ok (mm) 78 x 78

Velikost ok po stranách (mm) 100 x 31

Kolečka (mm) 125

Nosnost (kg) 200

Váha (kg) 40

Pro efektivní svoz odpadu z provozů

Sklopný přední díl
V logistickém vláčku až 5 ks za sebou
Stohovatelný

Standardní vybavení: 
Rollkontejner má stabilní drátěnou konstrukci 
s rámem z čtyřstěnné trubky a podvozkem 
s plechovou podlahou. Přední stěna je 
jedenkrát sklopná pro lepší přístup do 
kontejneru.

Stohování:
Ve vnitřních prostorách je možné stohovat 
nejvýše 3 kusy prázdných kontejnerů na sebe.

Rychlost ve vláčku:
Rollkontejner prázdný nebo naložený může 
jet maximální rychlosti 4 km/h.
 
Kolečka:
2x otočná kolečka s aretací směru, 2x otočná 
kolečka s brzdou s přesnými kuličkovými 
ložisky. Průměr koleček 125mm, běhoun 
z modré nešpinící pryže. 

Povrch: 
Galvanický zinek s modrou pasivací, 
chromátovaný.
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Svoz odpadu ve vláčku

Rollkontejnery

Vláček podvozků s kontejnery Split Lid 1100L

Rollkontejnery s odpadem je možné zapojit do 
logistického vláčku a svést všechen odpad najednou. 
Tažné oje a čep umožňují zapojit až 5 kontejnerů při 
rychlosti soupravy 4km/hod.
 

Speciální řešení pro kontejnery na odpad Split Lid 
1100L, které jsou trvale usazeny na podvozku a je 
tak možné zapojit je do vláčku. Kontejnery není nutné 
z podvozků sundávat ani při vysypávání obsahu.

Kopírování trasy vozíkem s pevnou a řízenou nápravou.



Wanzl celosvětově
Centrála
Pobočky
Zastoupení

WANZL spol. s r.o. | 783 47 Hněvotín 333
tel.: +420 585 751 555 | obchod@wanzl.com

WANZL spol. s r.o. | Vídeňská 104, 252 42
Jesenice – Vestec u Prahy | tel.: +420 244 090 742
praha@wanzl.com

WANZL SK, s.r.o. | Cukrovarská 427, 926 01 Sereď
Office: Cintorínska 766, 925 63 Dolná Streda
tel.: +421 31 789 1381 | wanzl@wanzl.sk

www.wanzl.com


