
SERWIS KÓŁEK DO BIEŻNI  
W WÓZKACH SKLEPOWYCH
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
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 Optymalne funkcjonowanie wózków z kółkami  
do bieżni od samego startu oraz regularne przeglądy  
serwisowe sprzętu, gwarantują spełnienie wymogów 
bezpieczeństwa i zapewnienie niezakłóconego działania 
wózków dla Twoich klientów.

W Wanzl nasi specjaliści oferują profesjonalne wsparcie 
w doborze odpowiednich rozwiązań, uruchomieniu,  
użytkowaniu, konserwacji i naprawie oraz administracji.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

↑↑ DORADZTWO
Chętnie spotkamy się na miejscu, w  
Twoim sklepie, aby przy wyborze  
odpowiednich rozwiązań, wziąć pod  
uwagę również otoczenie.

↑ BEZPIECZEŃSTWO wózków sklepo-
wych wyposażonych w kółka do  
bieżni jest uzależnione od zastosowania 
odpowiednich komponentów oraz  
prawidłowego użytkowania sprzętu.  
Wybierając wózki Wanzl wraz z oryginal-
nym wyposażeniem stawiasz na  
godny zaufania system przeznaczony  
do ruchomych bieżni. W pakiecie masz 
również odpowiednią komunikację  
wizualną - tabliczki informujące o  
prawidłowym użytkowaniu wózków. 
Dzięki temu można zapobiec wypad-
kom oraz roszczeniom odszkodowaw-
czym ze strony klientów. 
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↓ PRZEGLĄDY SERWISOWE I NAPRAWA
Wanzl zapobiega problemom, usuwa usterki i dba o 
płynne funkcjonowanie sprzętu. Ponieważ tylko dobrze 
działający wózek zadba o obrót w Twoim sklepie.  
Wózki sklepowe wyposażone w kółka do bieżni  
podlegają ostrym wymogom. Regularne przeglądy 
wynikają z normy DIN EN NORM  1929 i są  
obowiązkowe. Codzienne przeglądy personelu oraz 
profesjonalny przegląd techniczny realizowany co 
6 miesięcy, odgrywają istotną rolę w prawidłowym 
utrzymaniu sprzętu i jego dokumentacji dla ochrony 
ubezpieczeniowej. 

↓ NAKLEJKA KONTROLNA WANZL 
SERVICE
Znak Jakości sprawnego wózka.

↑ NAJLEPSZE CZĘŚCI ZAMIENNE
Tylko oryginalne części zamienne gwarantują 
bezpieczeństwo.

→ SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Orygnialne części zamienne są perfekcyjnie 
dopasowane do wózków z kółkami do ruchomych 
bieżni. Gwarantują optymalne funkcjonowanie 
i długą żywotność produktu. Są produkowane 
według bardzo surowych wymogów jakościowych. 
Zastosowanie ich zapewnia płynne i bezpieczne 
użytkowanie wózków. Oprócz tego chronią przed 
roszczeniami klientów, w sytuacjach wypadków z 
udziałem wózków.



Wymiary w mm, podane w przybliżeniu, kolory podobne do RAL, zmiany konstrukcyjne zastrzeżone.
Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022

ZACHĘCAMY DO 
ODWIEDZENIA 
NASZEJ STRONY
www.wanzl.com

NIEMCY
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com

POLSKA
Wanzl Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 69
05-830 Nadarzyn

Phone +48 (0) 22 / 739 50 00
Fax  +48 (0) 22 / 739 50 01

wanzl.pl@wanzl.com
www.wanzl.com
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