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Transportní vozíky
Zátěž je vítána!
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Budoucnost již přes 60 let
Začátek nekonečného úspěšného vývoje.

NÁKUPNÍ VOZÍK PICK UP

TRANSPORTNÍ VOZÍK, DESIGNOVÁ STUDIE
SPX 200

TRANSPORTNÍ VOZÍK T31B

Firma Wanzl ví, co budou lidé zítra požadovat. Jako jednička na světovém trhu s nákupními vozíky dáváme správné odpovědi. Nestačí nám však, že naše inovativní produkty pro
samoobslužné systémy odpovídají současným požadavkům. Z hlediska designu a technologií jsme vždy o krok napřed.
Dnes ve firmě Wanzl pracuje více než 4 500 zaměstnanců v sedmi výrobních závodech
po celém světě, na rozvoji nových obchodních činností a nových produktů, na mimořádném
designu, s konstantně vysokou kvalitou a s nesmírnou hloubkou výrobního sortimentu.
Náš cíl: maximálně spokojení zákazníci.

Svět se mění.
Využijte toho!
Produkty firmy Wanzl jsou jedinečné. Svými odbornými kompetencemi, kontinuitou,
spolehlivostí, inovativními řešeními a technologiemi přispívá firma Wanzl k zefektivnění
pracovních procesů – a tím také ke konkurenceschopnosti a obchodním úspěchům svých
partnerů.
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Highlights_MADE BY WANZL
Inovativní produkty z jedné ruky

VLASTNÍ VÝVOJ CAD SYSTÉMŮ

VLASTNÍ VÝROBA KOLEČEK

Výroba
Wanzl tvoří standardy při výrobě: politika kvality firmy Wanzl při všech výrobních procesech zaručuje vznik produktů, u nichž jsou použity nejlepší materiály pro prvotřídní zpracování a pečlivě zušlechtěné povrchové plochy. Tím je zajištěno dlouhodobé využívání produktů nevyžadujících velkou údržbu a stabilita hodnoty každé investice.

Kvalita
Wanzl tvoří standardy kvality: zejména v otázkách jízdního komfortu. Bezúdržbová
kolečka uložená ve dvou kuličkových ložiskách s jízdní plochou odolnou proti otěru a vidlicí
uloženou v kuličkovém ložisku zaručují lehký a tichý chod transportních vozíků i jeho
snadné ovládání.

Inovace
Wanzl tvoří standardy při inovaci: z praxe – pro praxi. Díky nejmodernějším výrobním
a konstrukčním technologiím vytváříme inovativní, perspektivní produkty a stále tvoříme
standardy pro jejich ovládání a maximální užitek.
Racionalizujeme tak vaše procesy a neustále zajišťujeme vaše optimální vybavení i do
budoucnosti.
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Služby, kdykoli a kdekoli
Montáž, údržba a opravy od specialisty

MONTÁŽ: kvalifikovanými odborníky

ÚDRŽBA: zcela podle vašeho přání

OPRAVY: v nejkratších lhůtách

Již několik desítek let nabízí Wanzl v podobě svých nákupních vozíků světový bestseller, který
denně plní nejvyšší požadavky. Stejné měřítko platí i pro oblast našich služeb: nezáleží na tom,
zda využíváte kompletních služeb nebo základní nabídky, jako je údržba, opravy, čištění, originální
náhradní díly – služby firmy Wanzl jsou vždy zcela individuální a na nejvyšší úrovni. Tento příslib
největšího mezinárodního výrobce a dodavatele nákupních vozíků platí celosvětově. Výsledkem je
perfektní poměr nákladů a užitku vozíků firmy Wanzl po celou dobu jejich životnosti. Teprve souhra
optimální kvality a individualizovaných služeb totiž zaručuje první příčku mezi konkurenčními firmami
při současné minimalizaci celkových nákladů na vlastnictví. Vyjeďte si zcela bez starostí: s atraktivními balíčky kompletních služeb nebo vybranými jednotlivými službami firmy Wanzl, které zaručují
trvalou hbitost vašich transportních vozíků.

Horká linka firmy Wanzl téměř pro všechny případy, dostupná prakticky nonstop. Na naši horkou
linku se dovoláte v běžné otvírací době. Pokud nepovede k úspěchu odstranění závady po telefonu,
okamžitě se k vám vydá servisní pracovník. Servisní centrum je nablízku i vám.

.com

.wanzl
www

Vaše přímá linka: viz www.wanzl.cz
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01 Transportní vozíky
02 Speciální transportní vozíky
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01 Přehled produktů
01.01 – 01.03 Transportní vozíky série MUC, multifunkční vozíky

01

MUC 200

02

MUC 300

03

MUC 400

01.04 – 01.07 Transportní vozíky série T, pevné vozíky

04

T25

05

T26B

06

07

T31B

T40

01.08 – 01.09 Transportní vozíky pro speciální použití

08

T21

09 T24
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01 Transportní vozíky
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01.01 Transportní vozík MUC® 200
Ideální pro rozmanité úkoly při přepravě ve specializovaných prodejnách
› stabilní a tvarově dokonalý
› různé varianty vybavení
› pro různé obchody – i pro hobbymarkety

MUC 200
Transportní vozík na přání s 5. kolečkem
a systémem Wanzl-Box Solid
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01.01 Transportní vozík MUC® 200
Obchody s nápoji jako první objevily výhody vozíků Multi-Cart série 200 při nakládání
a přepravě nákupu. Dnes jsou tyto transportní vozíky s řadou speciálního příslušenství
a různými variantami vybavení oblíbeným řešením ve specializovaných prodejnách s audiovizuální technikou, televizemi a počítači, stejně jako například v prodejnách s příslušenstvím
k automobilům, v hračkárnách a v mnoha jiných obchodech.

1 WANZL-BOX SOLID (NA VYŽÁDÁNÍ)
osvědčený systém s jazýčkem na mince.
1

2 KOŠ NA ZBOŽÍ
na přání s integrovanou dětskou sedačkou (26 l). Alternativně: zasunovací koš
na zboží (28 l / při vysunutí 48 l), na
přání s integrovanou dětskou sedačkou.
3 OTOČNÁ KOLEČKA WANZL
tichá a s lehkým chodem díky kuličkovým ložiskům a jízdní ploše z gumy.

2

4 5. KOLEČKO (NA VYŽÁDÁNÍ)
díky 5. kolečku dodávanému na vyžádání
vozík výborně zachovává směrovou stabilitu a je obzvlášť snadno ovladatelný.

3

5 DRÁTĚNÁ PLOŠINA
s dvojitým drátěným rámem a plastovou
ochrannou lištou vzadu a vpředu.

4

5

Sériové provedení
Stabilní konstrukce z plochooválné trubky s držadlem
z kruhové trubky a s ochrannými plastovými koncovkami
držadla. Koš na zboží s hustými oky a drátěná plošina se
zabezpečením proti sklouznutí zboží.

Povrch: pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem
a s ochrannou vrstvou vypáleného plastového laku.
Kolečka: originální otočná kolečka Wanzl, Ø 125 mm, jízdní
plocha z gumy, vzadu sériově s odraznými kroužky
z plastu.

Prostorově úsporné

3 plošiny

Nenáročné na potřebný
prostor, zasouvatelné do
sebe pro jednoduchou
přípravu vozíků.

Drátěná plošina (standardně),
dřevěná plošina a dřevěná
plošina s rýhovanou gumovou
úložnou plochou.
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01.02 Transportní vozík MUC® 300
Speciálně vytvořený pro zahradní centra a hobbymarkety
› snadné nakládání
› přeprava bez námahy
› s komfortním vybavením

MUC 300
Transportní vozík s příslušenstvím
Wanzl-Box Classic
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01.02 Transportní vozík MUC® 300
Praktický vozík Multi-Cart série 300 s příjemným ovládáním je vhodný na přepravu velkého
a neskladného zboží v hobbymarketech a zahradních centrech. S výklopným košem na zboží
a dalšími užitečnými detaily se vozíky série MUC 300 perfektně přizpůsobí prodávanému
zboží a potřebám prodejny.

1 WANZL-BOX CLASSIC
(NA VYŽÁDÁNÍ)
osvědčený systém s jazýčkem na mince.

1

2 VÝKLOPNÝ KOŠ NA ZBOŽÍ
v pevném provedení, na přání
s integrovanou dětskou sedačkou (34 l).
Alternativně: dlouhý koš na zboží (46 l).
3 KOŠ NA DROBNÉ PŘEDMĚTY
i při zcela vysunutém koši na zboží lze
integrovaný koš na drobné předměty
používat k nákupům.

2

4 OTOČNÁ KOLEČKA WANZL
tichá a s lehkým chodem díky kuličkovým ložiskům a jízdní ploše z gumy.
3

5 DRÁTĚNÁ PLOŠINA
s dvojitým drátěným rámem a plastovou
ochrannou lištou vzadu a vpředu.

4

5

Sériové provedení
Povrch: pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem
a s ochrannou vrstvou vypáleného plastového laku.
Kolečka: originální otočná kolečka Wanzl, Ø 125 mm, jízdní
plocha z gumy, vzadu sériově s odraznými kroužky
z plastu.

Stabilní konstrukce z plochooválné trubky s držadlem z kruhové trubky a s ochrannými plastovými koncovkami držadla.
Výklopný koš na zboží s otočnými ložisky a plastovým tlumením hluku, koš na drobné předměty s hustými oky a drátěná plošina se zabezpečením proti sklouznutí zboží.

Příprava
S vyklopenými nebo vodorovnými koši
zasouvatelné do sebe pro přípravu vozíků.
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01.03 Transportní vozík MUC® 400
Prodejny C+C a větší specializované prodejny na něj spoléhají
› největší plošina v sérii vozíků MUC
› optimalizované řešení zasouvání vozíků do sebe
› pohodlná jízda a bezpečné ovládání

MUC 400
Transportní vozík s příslušenstvím
Wanzl-Box Classic
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01.03 Transportní vozík MUC® 400
Velká plošina, prostorný koš na zboží a inteligentní řešení detailů – to je
Multi-Cart série 400 Prodejny C+C a větší specializované prodejny spoléhají na
promyšlenou technologii a vyváženou koncepci, díky níž se transportní vozíky
snadno a pohodlně ovládají i při velkém zatížení.

1 WANZL-BOX CLASSIC
(NA VYŽÁDÁNÍ)
osvědčený systém s jazýčkem na mince.

1

2 KOŠ NA ZBOŽÍ
na přání s integrovanou dětskou sedačkou (48 l). Alternativně: zasunovací koš
na zboží (46 l / při vysunutí 82 l), na
přání s integrovanou dětskou sedačkou.
3 OTOČNÁ KOLEČKA WANZL
tichá a s lehkým chodem díky kuličkovým ložiskům a jízdní ploše z gumy.

2

4 DRÁTĚNÁ PLOŠINA
se zvýšeným drátěným rámem se zabezpečením proti sklouznutí zboží.
3

4

Sériové provedení
Stabilní konstrukce z plochooválné trubky s plastovými
profily s tlumením hluku, držadlem z kruhové trubky
a s ochrannými plastovými koncovkami držadla. Koš na
zboží s hustými oky a drátěná plošina se zabezpečením
proti sklouznutí zboží.

Povrch: pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem
a s ochrannou vrstvou vypáleného plastového laku.
Kolečka: originální otočná kolečka Wanzl, Ø 125 mm, jízdní
plocha z gumy, vzadu sériově s odraznými kroužky
z plastu.

Šetrné stohování

Prostorově úsporné

Přítlačná pružina pod plošinou
ji nadzdvihne a zajistí velmi
snadné a bezhlučné zasouvání
vozíků do sebe.

Nenáročné na potřebný
prostor, zasouvatelné do
sebe pro jednoduchou
přípravu vozíků.
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01.01– 01.03 Díly k objednání pro sérii MUC®
MUC 300
940
800
555

370

800
600

140

245

Drát 855 / Dřevo 815

1020

1120

865

1020

-20

140

Drát 245 / Dřevo 245

200

660

1020

Obj. číslo

Obj. číslo

05.06115.51
1020 x 600 x 1020
850 x 440
26
125
24 / 250
250
3300
13300

05.21189.51
1020 x 600 x 1020
850 x 440
34
125
23,5 / 250
275
3500
14500

s nožní pákou jako parkovací brzdou

00.00484.51

00.09180.51

Dřevěná plošina
Pro pohyblivé chodníky: drátěná plošina se zabezpečením
proti sklouznutí zboží
Pro pohyblivé chodníky: dřevěná plošina s rýhovanou
gumovou úložnou plochou

00.22819.51

00.22819.51

00.40453.51

00.40758.51

00.40761.51

00.40761.51

Koš na zboží s dětskou sedačkou (26 l)

00.08059.51

–

Zasunovací koš na zboží (28–48 l)

00.89287.51

–

Zasunovací koš na zboží s dětskou sedačkou (28–48 l)

00.02395.51

–

Koš na zboží dlouhý (46 l)

–

00.35961.51

Povrch pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem a s ochrannou vrstvou vypáleného plastového laku

Délka x šířka x výška (mm)
Plošina: délka x šířka (mm)
Objem koše (l)
4 otočná kolečka, Ø koleček (mm)
Hmotnost/nosnost (kg)
Stohovací hloubka vozíku (mm)
Potřeba místa pro 10 vozíků (mm)
Potřeba místa pro 50 vozíků (mm)
Alternativně: podvozek

590
1350

600

280

300

940

1020

MUC 200

160

Série MUC

600

Alternativně: plošiny

Alternativně: koš na zboží

Alternativně: kolečka
2 otočná kolečka vzadu, 2 pevná kolečka vpředu, Ø 125 mm 60.28929.00
Pro pohyblivé chodníky: 4 kolečka na pohyblivé chodníky
na vyžádání – v závislosti na pohyblivém chodníku
Wanzl, Ø 125 mm
5. kolečko s jízdní plochou z gumy, Ø 100 mm
60.40759.51

60.28929.00
na vyžádání – v závislosti na pohyblivém chodníku
60.40759.51

60.41698.00

–

Držadlo s reklamou

01.41358.00

01.41358.00

Promobox Plus

01.61130.00

01.61130.00

Promobox Plus s lupou na čtení

01.81100.00

–

Lupa na čtení

77.00285.95

77.00285.95

Podložka na psaní

05.58422.95

05.76045.95

Tyčka s vlajkou, vlajka bez potisku

05.96345.51

05.96345.51

Odkládací plocha na násady

–

00.96960.51

Wanzl-Box Classic

01.75020.01

01.75020.01

Wanzl-Sidebox

01.20092.01

01.20092.01

Wanzl-Box Solid

01.94045.01

01.94060.01

Mincovní zálohovací systémy Wanzl pro Promobox Plus

01.61065.00

01.61070.00

Mincovní zálohovací systémy Wanzl pro Promobox Plus s lupou

01.81065.00

–

4 otočná kolečka s 1 blokací

Příslušenství

Mincovní zálohovací systémy
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01.01– 01.03 Díly k objednání pro sérii MUC®
Série MUC

MUC 400
605

430

340

1235

140

220

1020

270

800

1170

650

Obj. číslo
Povrch pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem a s ochrannou vrstvou vypáleného plastového laku

Délka x šířka x výška (mm)
Plošina: délka x šířka (mm)
Objem koše (l)
4 otočná kolečka, Ø koleček (mm)
Hmotnost/nosnost (kg)
Stohovací hloubka vozíku (mm)
Potřeba místa pro 10 vozíků (mm)
Potřeba místa pro 50 vozíků (mm)
Alternativně: podvozek
S nožní pákou jako parkovací brzdou

05.52138.51
1235 x 650 x 1020
1050 x 520
48
125
30 / 250
350
4400
18600
00.99852.51

Alternativně: plošiny
Dřevěná plošina
00.97677.51
Pro pohyblivé chodníky: drátěná plošina s držáky na ochranu 00.40287.51
proti sklouznutí zboží
Pro pohyblivé chodníky: dřevěná plošina s rýhovanou
77.75389.51
gumovou úložnou plochou

Alternativně: koš na zboží

Koš na zboží s dětskou sedačkou (48 l)

00.40365.51

Zasunovací koš na zboží (46–82 l)

00.40443.51

Zasunovací koš na zboží s dětskou sedačkou (46–82 l)

00.40286.51

Koš na drobné předměty (15 l)

–

Alternativně: kolečka
2 otočná kolečka vzadu, 2 pevná kolečka vpředu, Ø 125 mm 60.42488.00
Pro pohyblivé chodníky: 4 kolečka na pohyblivé chodníky
na vyžádání – v závislosti na pohyblivém chodníku
Wanzl, Ø 125 mm
5. kolečko s jízdní plochou z gumy, Ø 100 mm
60.00232.51
4 otočná kolečka s 1 blokací

60.44974.00

Příslušenství
Držadlo s reklamou

01.28024.00

Promobox Plus

01.61130.00

Promobox Plus s lupou na čtení

01.81100.00

Lupa na čtení

77.00285.95

Podložka na psaní

05.54354.95

Tyčka s vlajkou, vlajka bez potisku

05.99783.51

Odkládací plocha na násady

–

Mincovní zálohovací systémy
Wanzl-Box Classic

01.75035.01

Wanzl-Sidebox

01.20095.01

Wanzl-Box Solid

–

Mincovní zálohovací systémy Wanzl pro Promobox Plus

01.61080.00

Mincovní zálohovací systémy Wanzl pro Promobox Plus s lupou

01.81080.00
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01.04 Transportní vozík T25
Malý pomocník pro řadu různých oblastí
› pro přepravu všeho druhu
› příkladná ovladatelnost
› pevná konstrukce – vynikající kvalita

T25
Transportní vozík
s příslušenstvím Wanzl-Box Solid
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01.04 Transportní vozík T25
Tento model je žádaným všestranným provedením a naši obchodní partneři jej
používají v mnoha různých odvětvích – pro nákup v prodejnách s nápoji a jiných
speciálních centrech. Osvědčený i jako transportní vozík ve skladech a ve výrobě.
A všude plní své úkoly naprosto vzorně.

1 WANZL-BOX SOLID (NA VYŽÁDÁNÍ)
osvědčený systém s jazýčkem na mince.
1

2 KOŠ NA DROBNÉ ZBOŽÍ
Ideální pro nákupy „na poslední chvíli“
a nezabalené zboží (15 l).

3 OTOČNÁ KOLEČKA WANZL
tichá a s lehkým chodem díky kuličkovým ložiskům a jízdní ploše z gumy.
2

4 PODVOZEK
Rám a sloupky z oválné trubky. Profily
z plastu tlumí hluk.

3

5 DRÁTĚNÁ PLOŠINA
Drátěný rám po celém obvodu chrání
zboží před sklouznutím. Plastová
ochranná lišta chrání vozík i zařízení
obchodu. Alternativně: dřevěná plošina

4

5

Sériové provedení
Prostorově úsporné vozíky, zasouvatelné do sebe. Rám
z plochooválné trubky s plastovými profily s tlumením hluku.
Držadlo z kruhové trubky se zapuštěnými šroubovými spoji.
Drátěná plošina se zabezpečením proti sklouznutí zboží
s dvojitým drátěným rámem. Drátěný koš s hustými oky.

Povrch: pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem
a povrchová úprava transparentním práškovým plastovým
lakem.
Kolečka: originální otočná kolečka Wanzl, Ø 125 mm, jízdní
plocha z gumy, vzadu sériově s odraznými kroužky z plastu.

Nenáročné na potřebný
prostor

Materiál a technologie

Plošina jednoho vozíku se
bezhlučně posouvá přes
plastovou ochrannou lištu
druhého vozíku.

Pevnost materiálu a zpracování
jsou příkladné: rámy a sloupky
z oválné trubky.
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01.05 Transportní vozík T26B
Odpovídá požadavkům zákazníků
› pro přepravu všeho druhu
› kolečka s lehkým chodem pro příkladnou ovladatelnost
› pevná konstrukce – vynikající kvalita

T26B
Transportní vozík
na vyžádání s dřevěnou plošinou
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01.05 Transportní vozík T26B
Všední den v obchodě je těžký. A zákazníci jsou nároční. Oběma výzvám
můžete nejlépe čelit pevnými a odolnými transportními vozíky, které se i plně
naložené lehce ovládají. To je to, co naši obchodní partneři na technologii Wanzl
oceňují.

1 TRUBKA DRŽADLA
Držák trubky držadla pro pohodlné
posunování a řízení. Trubka držadla na
přání s možností individuálního vložení
reklamy – stálobarevný potisk sítotiskem na fólii.

1

2 KOŠ NA ZBOŽÍ
s hustými oky, pevný (30 l).

3 KOLEČKA WANZL BONDED-ON
Ø 160 mm, jízdní plocha z gumy. Sériově 2 pevná a 2 otočná kolečka.

2

4 DŘEVĚNÁ PLOŠINA (NA VYŽÁDÁNÍ)
Mrazuvzdorná a voděodolná vícevrstvá deska s protiskluzovou úpravou.
Ochranný rám ze čtyřhranných trubek
po obvodu.
3

4

Sériové provedení
Rám z plochooválné trubky. Trubka držadla s plastovými
držáky. Drátěná plošina se zabezpečením proti sklouznutí
zboží se zvýšeným drátěným rámem. Plastové prvky na
rámu a na plošině k tlumení hluku. Koš na zboží chráněný
rámem z plochooválné trubky.

Povrch: pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem a povrchová úprava transparentním práškovým plastovým lakem.
Kolečka: originální kolečka Wanzl Bonded-on, 2 pevná
a 2 otočná kolečka, Ø 160 mm, jízdní plocha z gumy, vzadu
sériově s odraznými kroužky z plastu.

Technika ověřená praxí

Přítlačná pružina

Vysoce stabilní rámová
konstrukce podvozku, jednodílná a kompletně svařená.
Možnost velkého zatížení.

Díky přítlačné pružině pod
plošinou lze vozíky bezhlučně,
šetrně a prostorově úsporně
zasouvat do sebe.
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01.06 Transportní vozík T31B
Řešení s velkou nosností pro velký nákup
› velká ložná kapacita
› pevná konstrukce pro velký náklad
› pohodlné nakládání díky zvýšené ložné ploše

T31B
Transportní vozík na vyžádání s podložkou
na psaní, 5. kolečkem, odraznými objímkami
a systémem Wanzl-Sidebox
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01.06 Transportní vozík T31B
Mistr v nakládání pevné konstrukce, nejlépe vybavený pro náročný
den v obchodě. S vysokou ložnou kapacitou a přepravním objemem,
a přesto lehce ovladatelný.

1 WANZL-SIDEBOX (NA VYŽÁDÁNÍ)
Příkladně integrovaný. Ergonomicky tvarovaný, kvalitní plastový kryt
s vkládáním mincí do štěrbiny. Řetízek
s klíčem z ušlechtilé oceli.

1

pat. pend. / design pend.

2

2 PODLOŽKA NA PSANÍ (NA VYŽÁDÁNÍ)
Rozměr A4, na výšku. Z plastu, s upínací
svorkou a zabezpečení proti sklouznutí
papírů.

3

3 KOŠ NA ZBOŽÍ
s hustými oky a pevný (32 l).

4 KOLEČKA WANZL BONDED-ON
Ø 160 mm, jízdní plocha z gumy.
Sériově 2 pevná a 2 otočná kolečka. Na
obrázku 4 otočná kolečka a 5. kolečko.
4

5 5. KOLEČKO (NA VYŽÁDÁNÍ)
Snadné ovládání, na místě lze vozík
otočit. Žádné posunutí do strany na
nakloněné ploše (EP 0 352 647 B1) při
vybavení 4 otočnými kolečky.

5

6

6 DRÁTĚNÁ PLOŠINA
Drátěný rám po celém obvodu chrání
zboží před sklouznutím.
Alternativně: dřevěná plošina

Sériové provedení
Rám z plochooválné trubky. Trubka držadla s plastovými
držáky. Drátěná plošina se zabezpečením proti sklouznutí
zboží. Plastové prvky na rámu a na drátěné plošině k tlumení hluku. Koš na zboží chráněný rámem z plochooválné
trubky.

Povrch: pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem a povrchová úprava transparentním práškovým plastovým lakem.
Kolečka: originální kolečka Wanzl Bonded-on, 2 pevná
a 2 otočná kolečka, Ø 160 mm, jízdní plocha z gumy,
vzadu sériově s odraznými kroužky z plastu.

Prostorově
úsporné

Plošiny (alternativně)
Dřevěné plošiny nebo dřevěné
plošiny s rýhovanou gumovou
úložnou plochou. Rýhovaná
gumová úložná plocha chrání
zboží před sklouznutím.

Díky přítlačným
pružinám lze vozíky
velmi bezhlučně a šetrně
zasouvat do sebe.
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01.07 Transportní vozík T40
Praktický pomocník v obchodech Cash & Carry
› velká plošina – vysoký komfort
› pro těžké náklady a velké množství zboží
› výrazně přispívá k růstu tržeb prodejny

T40
Transportní vozík na vyžádání
se zasunovacím košem na zboží
a systémem Wanzl-Sidebox
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01.07 Transportní vozík T40
Univerzální transportní vozík s velmi velkou plošinou – pro těžké náklady a velké
množství zboží. Vybavený drátěnou nebo dřevěnou plošinou. Pohodlnou manipulaci
zvyšuje charakteristické páté kolečko, díky kterému se vozík T40 snadno ovládá a jde
s ním na místě otočit. Díky tomu jezdí vozík nezávisle na naložení stabilně a rovně.

1 WANZL-SIDEBOX (NA VYŽÁDÁNÍ)
s vkládáním mincí do štěrbiny. Řetízek
s klíčem z ušlechtilé oceli.
pat. pend. / design pend.

1

2 ZASUNOVACÍ KOŠ NA ZBOŽÍ
(NA VYŽÁDÁNÍ)
s hustými oky a pevný (70 l / při vysunutí
108 l).

3 KOLEČKA WANZL BONDED-ON

2

Pro vysokou nosnost, směrovou stabilitu
a tichý chod. Ø 200 mm, jízdní plocha
z gumy, vzadu s odraznými kroužky z plastu

3

4 5. KOLEČKO
Snadné ovládání, na místě lze vozík otočit.
Žádné posunutí do strany na nakloněné
ploše
pat. pend.

5 DRÁTĚNÁ PLOŠINA
4

5

zesílená ocelovým páskem položeným na
stojato.
Alternativně: dřevěná plošina

Sériové provedení
Rám z plochooválné trubky s odraznými objímkami. Trubka
držadla s plastovými držáky. Drátěná plošina zesílená
ocelovým páskem položeným na stojato a obvodovým
ochranným rámem z profilové trubky. Plastové prvky a profily
k tlumení hluku. Koš na zboží s hustými oky, chráněný rámem

z plochooválné trubky.
Povrch: pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem a povrchová úprava transparentním práškovým plastovým lakem.
Kolečka: otočná kolečka Wanzl Bonded-on, Ø 200 mm, jízdní
plocha z gumy. 5. kolečko, Bonded-on, Ø 125 mm.

Vysoká zatížitelnost

Reklamní nosič (na vyžádání)

Vysoce stabilní rámová
konstrukce pro extrémní
a dlouhodobé zatížení.
Tlumicí profily z plastu
pro bezhlučný chod.

Vždy v zorném poli: trubka
držadla s možností individuálního vložení reklamy – potisk
sítotiskem pod transparentním plastovým opláštěním.
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01.04 – 01.07 Díly k objednání pro sérii T
Série T

T25

T26B

510

975

600

234
221

395

975

940

435

830
1060

550

1160

Obj. číslo

Obj. číslo

05.18570.52
1060 x 550 x 975
830 x 435
15
125
15 / 250
295
3700
15500

05.23914.52
1160 x 680 x 975
940 x 540
30
160
33 / 500
325
4100
17100

Dřevěná plošina

00.91057.52

00.27461.52

Pro pohyblivé chodníky: drátěná plošina se zabezpečením
proti sklouznutí zboží
Pro pohyblivé chodníky: dřevěná plošina s rýhovanou
gumovou úložnou plochou

00.64922.52

–

00.99996.52

–

Zasunovací koš na zboží

–

–

Povrch pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem a povrchová úprava transparentním práškovým plastovým lakem

Délka x šířka x výška (mm)
Plošina: délka x šířka (mm)
Objem koše (l)
Ø koleček (mm)
Hmotnost/nosnost (kg)
Stohovací hloubka vozíku (mm)
Potřeba místa pro 10 vozíků (mm)
Potřeba místa pro 50 vozíků (mm)
Alternativně: plošiny

680

Alternativně: koš na zboží
Alternativně: kolečka
4 otočná kolečka s jízdními plochami Bonded-on.

sériově

60.79213.00

2 pevná kolečka vpředu, 2 otočná kolečka vzadu, jízdní
plocha Bonded-on, Ø 200 mm
Pro pohyblivé chodníky: 4 kolečka na pohyblivé chodníky
Wanzl

–

–

na vyžádání – v závislosti na pohyblivém chodníku

na vyžádání – v závislosti na pohyblivém chodníku

5. kolečko, jízdní plocha z gumy

60.99824.52

60.37403.52

1 blokace se 4 otočnými kolečky

60.35482.00

60.30963.00

01.05424.00

01.41358.00

Podložka na psaní, rozměr A4, plastová, se svorkou na lístky
05.58422.95
s poznámkami

05.57405.95

Příslušenství
Držadlo s reklamou

Tyčka s vlajkou, vlajka bez potisku

05.23279.52

–

Potisk vlajky

na vyžádání

na vyžádání

01.20100.01

01.20100.01

Mincovní zálohovací systémy
Wanzl-Sidebox
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01.04 – 01.07 Díly k objednání pro sérii T
Série T

T31B

T40

780

720

395

490

1080

1600

970

1180

1420

780

1920

Obj. číslo

Obj. číslo

05.21685.52
1420 x 780 x 970
1180 x 650
32
160
41 / 500
330
4400
17600

05.26834.52
1920 x 850 x 1080
1600 x 700
70
200
56 / 500
550
6900
28900

Dřevěná plošina

00.91119.52

00.15418.52

Pro pohyblivé chodníky: drátěná plošina se zabezpečením
proti sklouznutí zboží

00.82280.52

–

Dřevěná plošina s rýhovanou gumovou úložnou plochou

–

00.15757.52

Zasunovací koš na zboží

–

00.94327.52

Povrch pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem a povrchová úprava transparentním práškovým plastovým lakem

Délka x šířka x výška (mm)
Plošina: délka x šířka (mm)
Objem koše (l)
Ø koleček (mm)
Hmotnost/nosnost (kg)
Stohovací hloubka vozíku (mm)
Potřeba místa pro 10 vozíků (mm)
Potřeba místa pro 50 vozíků (mm)
Alternativně: plošiny

Alternativně: koš na zboží
Alternativně: kolečka
4 otočná kolečka s jízdními plochami Bonded-on.

60.79213.00

sériově s 5. kolečkem

2 pevná kolečka vpředu, 2 otočná kolečka vzadu, jízdní
plocha Bonded-on, Ø 200 mm
Pro pohyblivé chodníky: 4 originální kolečka na pohyblivé
chodníky Wanzl typu 5, Ø 160 mm

na vyžádání

–

na vyžádání

–

5. kolečko s jízdní plochou z gumy, Ø 125 mm

60.00791.52

sériově

1 blokace se 4 otočnými kolečky

60.30963.00

60.15482.00

01.62439.00

01.56126.00

Podložka na psaní, rozměr A4, plastová, se svorkou na lístky
05.57405.95
s poznámkami

05.00860.95

Příslušenství
Držadlo s reklamou

Tyčka s vlajkou, vlajka bez potisku

–

05.40341.52

Potisk vlajky

–

na vyžádání

01.20095.01

01.20090.01

Mincovní zálohovací systémy
Wanzl-Sidebox
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01.08 Transportní vozík T21
Se sklopnou drátěnou policí
› vynikající kvalita a pevná konstrukce
› prostorově úsporné, zasouvatelné do sebe
› drátěná police sklopná dozadu

T21

Prostorově úsporné,
zasouvatelné do sebe

Praktické:

Potřebný prostor v řadě
1 transportní vozík
320 mm
10 transportních vozíků 3890 mm

Drátěnou polici lze sklopit
dozadu, pro přepravu vyššího zboží.
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01.08 Transportní vozík T21
Praktický pomocník při vychystávání. Vhodný nákupní vozík pro
specializované prodejny s většími plochami, přednostně pro zboží
v krabicích.

1 MADLO
z kruhové trubky
1

2 DRÁTĚNÁ POLICE
lze sklopit dozadu.
Snadná obsluha.

3 OTOČNÁ KOLEČKA WANZL
4 otočná kolečka s jízdními plochami
z gumy.
2

4 DRÁTĚNÉ PLOŠINY
Plošiny z drátěné mřížky, se zabezpečením proti sklouznutí. Drátěná police
nahoře s dvojitým drátěným rámem.

3

4

Sériové provedení
Povrch: pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem
a povrchová úprava transparentním práškovým plastovým
lakem.
Kolečka: 4 otočná kolečka, Ø 125 mm, jízdní plocha
z gumy. Vzadu sériově s odraznými kroužky z plastu.

Podvozek z plochooválné trubky. Madlo z kruhové trubky.
Stabilní drátěná plošina. Drátěná police sklopná, s dvojitým drátěným rámem. Profily z plastu k tlumení hluku
a šetrnému zasouvání vozíků do sebe.

T21
Obj. číslo

720

Základní model
Délka x šířka x výška (mm)
Plošina: délka x šířka (mm)
Ø koleček (mm)
Hmotnost/nosnost (kg)
Stohovací hloubka vozíku (mm)
Potřeba místa pro 10 vozíků (mm)
Potřeba místa pro 50 vozíků (mm)

218

767

925

880

550

Příslušenství
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05.37968.52
Sada otočných koleček s blokací
880 x 550 x 925/1095 Mincovní zálohovací systém Wanzl Sidebox
780 x 450
Mincovní zálohovací systém Uniloc
125
22 / 250
300
3600
15600

60.45087.00
01.20100.01
01.80020.01
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01.09 Transportní vozík T24
Oblíbený všestranný model
› koš na zboží s hustými oky, v případě potřeby lze sklopit dozadu
› vysoký komfort – vynikající kvalita
› ideální pro prodejny s kancelářskými potřebami, zahradní centra a hobby markety

T24

Prostorově úsporné

Pohodlná přeprava

Zasouvatelné do sebe
s vodorovným nebo sklopeným košem na zboží.

Koš na zboží lze obratem
ruky sklopit dozadu, pro
přepravu vyššího zboží.
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01.09 Transportní vozík T24
Tento model se používá v mnoha různých odvětvích. Zejména
model T24 se již řadu let úspěšně používá v hobbymarketech
a zahradních centrech.

1 DRŽADLO Z KRUHOVÉ TRUBKY
s možností individuálního vložení
reklamy a plastovým opláštěním.

1

2 KOŠ NA ZBOŽÍ
s hustými oky, lze sklopit dozadu.
Snadná obsluha.

3 OTOČNÁ KOLEČKA WANZL
4 otočná kolečka, jízdní plochy z gumy.
2

4 DRÁTĚNÁ PLOŠINA
Plošina z drátěné mřížky, se zabezpečením proti sklouznutí zboží s navařeným
drátěným rámem.

3

4

Sériové provedení
Povrch: pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem
a s ochrannou vrstvou vypáleného plastového laku.
Kolečka: originální otočná kolečka Wanzl, Ø 125 mm, jízdní
plocha z gumy, vzadu s odraznými kroužky z plastu na tlumení hluku v antracitově šedé barvě RAL 7016.

Stabilní drátěný podvozek. Držadlo z kruhové trubky a s
ochrannými plastovými koncovkami držadla. Drátěná plošina s náběžnou šikmou hranou pro snadné zasouvání
vozíků do sebe. Koš na zboží s hustými oky, v případě
potřeby lze sklopit dozadu, profily k tlumení hluku.
T24
Obj. číslo

240

915

1050

800

900

590

Příslušenství

Základní model
Délka x šířka x výška (mm)
Plošina: délka x šířka (mm)
Ø koleček (mm) / objem koše (l)
Hmotnost/nosnost (kg)
Stohovací hloubka vozíku (mm)
Potřeba místa pro 10 vozíků (mm)
Potřeba místa pro 50 vozíků (mm)

35

05.62 610.51
900 x 590 x 1050
745 x 460
125 / 50
28 / 250
280
3500
14700

Držadlo s reklamou
Podložka na psaní
Blokace
Mincovní zálohovací systém Wanzl-Box Classic

01.12662.00
05.28190.95
60.38200.00
01.75030.01
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02 Přehled produktů
02.01 – 02.03 Speciální transportní vozíky série SP

01

SP2

SP3

01
02

SP4

02.04 – 02.05 Vozíky na přepravu desek

04 VOZÍK


NA PŘEPRAVU
DESEK S

05 VOZÍK

NA PŘEPRAVU
DESEK L
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SP2 M
SP5
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SP2 M
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02 Speciální transportní vozíky
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02.01 Speciální transportní vozíky SP2, SP3, SP4
Snadná a pohodlná přeprava zboží
› individuální design vozíků
› příjemné ovládání
› pro přípravu s úsporou místa

SP2
Speciální transportní vozík na vyžádání
s kolečky Wanzl Bonded-on, Ø 125 mm
a systémem Wanzl-Sidebox

38

TROLLEY SYSTEMS | SPECIÁLNÍ TRANSPORTNÍ VOZÍKY

02.01 Speciální transportní vozíky SP2, SP3, SP4
Prodejny stavebních materiálů a hobbymarkety – i s připojenými zahradními odděleními –
používají speciální transportní vozíky SP všude tam, kde se musí přepravovat neskladné zboží
a těžké stavební materiály bez větší námahy. Dveře nebo části kuchyňské linky, vany nebo
zahradní stoly – veškerý náklad lze přepravit snadno a pohodlně. Tento všestranný vozík
odpovídá svou pevnou konstrukcí všem požadavkům na přepravu.

1

1 ERGONOMICKÁ DRŽADLA
V novém designu jsou předvedena
ergonomicky optimalizovaná plastová
držadla s vhodnou plochou pro držení,
která chrání zápěstí rukou.

2

SP2

4

2 MINCOVNÍ ZÁLOHOVACÍ SYSTÉM SIDEBOX (NA VYŽÁDÁNÍ)
s optimální štěrbinou na mince. Úzký
kryt namontovaný z boku držadla
v ergonomicky dobré poloze.
pat. pend. / design pend.

3
1
2

SP3

5

4

4 DŘEVĚNÁ PLOŠINA
Stabilní plošina s protiskluzovou úpravou. Plošina z lepené překližky, odolná
proti mrazu. Alternativně: dřevěná
plošina s rýhovanou gumovou úložnou
plochou.

3
1
2

SP4

3 ORIGINÁLNÍ KOLEČKA WANZL
sériově 2 pevná kolečka vpředu, 2 otočná kolečka vzadu, Ø 125 mm, jízdní
plocha z gumy.
Na vyžádání: Kolečka Wanzl Bonded-on,
Ø 125 nebo 160 mm a 5. kolečko
u 4 otočných koleček, Ø 160 mm.

5

5

4

5 DRŽÁKY NA PLOŠINĚ
Bezpečná přeprava pomocí případných
držáků na plošině.

3

Sériové provedení
Rám z plochooválné trubky vpředu s nárazníkovým profilem z plastu. Sloupky z plochooválné trubky s vyměnitelnými rukojeťmi z odolného plastu. Dřevěná plošina mrazuvzdorná a voděodolná, ochranný rám ze čtyřhranných trubek po obvodu.

Povrch: pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem
a s ochrannou vrstvou vypáleného plastového laku.
Kolečka: 2 pevná kolečka vpředu, 2 otočná kolečka vzadu,
Ø 125 mm, jízdní plocha z gumy.

Bezhlučný chod

Jednoduchá manipulace

Náběhový váleček
a tlumení hluku z gumy
mezi dřevěnou plošinou
a rámem – šetrné
a bezhlučné řešení.

Nízká ložná plocha pro
jednoduché a rychlé nakládání
a vykládání. Optimální sklon
rukojeti pro více prostoru pro
nohy.
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02.02 Speciální transportní vozík SP5
Pro nákup ve stavebninách a hobbymarketech
› pro zvlášť těžké náklady a velké množství zboží
› zvýšená plošina pro pohodlné nakládání a vykládání
› vysoký komfort

SP5
Speciální transportní vozík s příslušenstvím
Sidebox. Na obrázku zvláštní vybavení
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02.02 Speciální transportní vozík SP5
Stabilní a snadno ovladatelné modely pro nákup ve stavebninách
a hobbymarketech. Perfektně přizpůsobené rozmanité nabídce zboží.
Na přání s promyšleným dodatečným vybavením, které zákazníci vždy
ocení.

1 ERGONOMICKÁ DRŽADLA
V novém designu jsou předvedena ergonomicky optimalizovaná plastová držadla
s vhodnou plochou pro držení, která
chrání zápěstí rukou.

1

2 MINCOVNÍ ZÁLOHOVACÍ SYSTÉM
SIDEBOX (NA VYŽÁDÁNÍ)
s optimální štěrbinou na mince. Úzký
kryt namontovaný z boku držadla
v ergonomicky dobré poloze.
pat. pend. / design pend.

2

3 KOLEČKA BONDED-ON
2 pevná kolečka vpředu, 2 otočná
kolečka vzadu, Ø 160 mm, jízdní plocha
Bonded-on.
4 DRŽÁKY
Bezpečná přeprava s přídavnými držáky.
2 držáky po stranách plošiny a 1 sklopný
držák ve středu.

3

5 DŘEVĚNÁ PLOŠINA
Zvýšená plošina pro snadné nakládání
a vykládání s protiskluzovou úpravou.
Plošina z lepené překližky, odolná proti
mrazu.

4
5

Sériové provedení
Rám z plochooválné trubky vpředu s nárazníkovým profilem z plastu. Sloupky z plochooválné trubky s vyměnitelnými rukojeťmi z odolného plastu. Dřevěná plošina
s ochranným rámem ze čtyřhranných trubek po obvodu.

Povrch: pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem
a s ochrannou vrstvou vypáleného plastového laku.
Kolečka: 2 pevná kolečka vpředu, 2 otočná kolečka vzadu,
Ø 160 mm, jízdní plocha Bonded-on.

Bezhlučný chod

Plošiny

Náběhový váleček
a tlumení hluku z gumy
mezi dřevěnou plošinou
a rámem. Šetrné
a bezhlučné řešení.

Pevná plošina, voděodolná
a mrazuvzdorná. Rýhovaná
gumová úložná plocha na
přání, potřebná pro
pohyblivé chodníky.
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02.03 Speciální transportní vozík SP2 M
Všestranný transportní vozík pro nábytek, doplňky a dekorativní zboží
› komfortní přeprava při nákupu nábytku
› příkladná ovladatelnost – bez velké námahy
› pro vysoké zatížení a šetrnou přepravu

SP2 M
Speciální transportní vozík
s příslušenstvím Wanzl-Sidebox
a originálními kolečky Wanzl
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02.03 Speciální transportní vozík SP2 M
Možnost odvézt si koupený nábytek ihned s sebou šetří čas a peníze. Zákazníci si
toho velmi cení. Nabídněte jim jednoduché zařízení na přepravu, se kterým si mohou
dopravit i rozměrnější zboží bez námahy a šetrně z regálu přímo na parkoviště. Wanzl
nabízí profesionální řešení pro váš úspěch.

1 ERGONOMICKÁ DRŽADLA
V novém designu jsou předvedena
ergonomicky optimalizovaná plastová
držadla s vhodnou plochou pro držení,
která chrání zápěstí rukou.

1

2 MINCOVNÍ ZÁLOHOVACÍ
SYSTÉM SIDEBOX (NA VYŽÁDÁNÍ)
s optimální štěrbinou na mince. Úzký
kryt namontovaný z boku držadla
v ergonomicky dobré poloze.

2

pat. pend. / design pend.

3 OTOČNÁ KOLEČKA WANZL
4 otočná kolečka, guma z polyuretanu,
vzadu s odraznými kroužky na ochranu
vozíku a zařízení prodejny.
4 DRÁTĚNÁ PLOŠINA
rovná, s dvojitým drátem po obvodu,
vpředu náběhová ližina pro snadné
zasouvání vozíků do sebe.

3

4

Sériové provedení
Rám z plochooválné trubky, sloupky z kruhové trubky
s vyměnitelnými rukojeťmi z odolného plastu. Rovná
drátěná plošina s dvojitým drátem po obvodu, vpředu
náběhová ližina pro snadné zasouvání vozíků do sebe.

Povrch: pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem
a s ochrannou vrstvou vypáleného plastového laku.
Kolečka: originální otočná kolečka Wanzl s jízdní plochou
z polyuretanu, Ø 125 mm, vzadu s odraznými kroužky.

Promyšlené detaily

Ergonomický design

Zarážka chrání ruce před
poraněním při přepravě
nábytku. Na rukojeti je umístěn praktický háček na tašku.

Snadné ovládání rukojetí
a příjemně velká vzdálenost
od nohou.
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02.01 – 02.03 Díly k objednání pro sérii SP
SP3

SP4

610

560

1060

650

275 (315)

Obj. číslo
05.20456.51
Délka x šířka x výška (mm)
1060 x 650 x 1100
Plošina: délka x šířka (mm)
940 x 540
2 pevná / 2 otočná kolečka, Ø (mm)
125
Hmotnost/nosnost (kg)
28 / 250
Stohovací hloubka vozíku (mm)
300
Potřeba místa pro 10 vozíků (mm)
3800
Potřeba místa pro 50 vozíků (mm)
16000
Stohovací hloubka vozíku s košem na drobné předměty a dětskou sedačkou (mm) 360
Potřeba místa pro 10 vozíků s košem na drobné předměty a dětskou sedačkou (mm) 4310
Potřeba místa pro 50 vozíků s košem na drobné předměty a dětskou sedačkou (mm) 18710
Alternativně: plošiny
Povrch pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem a s ochrannou vrstvou vypáleného plastového laku

390

980

980

560

1060

650

275 (315)

650

390

1060

1100 (1140)

540

610

275 (315)

980

610

Obj. číslo

Obj. číslo

Obj. číslo

Obj. číslo

Obj. číslo

05.20458.51
1060 x 650 x 1100
940 x 540
160
28 / 400
300
3800
16000
360
4310
18710

05.20457.51
1060 x 650 x 1100
940 x 540
125
31 / 250
300
3800
16000
360
4310
18710

05.20459.51
1060 x 650 x 1100
940 x 540
160
31 / 400
300
3800
16000
360
4310
18710

05.21273.51
1060 x 650 x 1100
950 x 540
125
33 / 250
300
3800
16000
360
4310
18710

05.21274.51
1060 x 650 x 1100
950 x 540
160
33 / 400
300
3800
16000
360
4310
18710

Dřevěná plošina

sériově

sériově

sériově

sériově

sériově

sériově

Dřevěná plošina s rýhovanou gumovou úložnou plochou

00.90950.51

00.90950.51

00.22437.51

00.22437.51

00.23181.51

00.23181.51

Dřevěná plošina se 3. držákem

–

–

sériově

sériově

–

–

–

–

00.22437.51

00.22437.51

–

–

–

–

–

–

–

–

Koš na drobné předměty s dětskou sedačkou

00.76630.51

00.76630.51

00.76630.51

00.76630.51

–

–

4 originální otočná kolečka Wanzl

60.14577.00

–

60.14577.00

–

60.14577.00

–

4 otočná kolečka Bonded-on

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

Pro pohyblivé chodníky: 4 kolečka na pohyblivé chodníky
Wanzl, Ø 125 mm / Ø 160 mm

na vyžádání*

na vyžádání*

na vyžádání*

na vyžádání*

na vyžádání*

na vyžádání*

5. kolečko s jízdní plochou z gumy, Ø 125 mm

–

60.15255.51

–

60.15255.51

–

60.15255.51

Tyčka s plastovou vlajkou, bez potisku

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

Potisk plastové vlajky

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

Reklamní tabule, bez potisku, bez upevňovacího materiálu

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

Reklamní tabule, bez potisku, bez upevňovacího materiálu
pro vozík s košem na drobné předměty s dětskou sedačkou

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

–

–

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

Pro pohyblivé chodníky: dřevěná plošina s rýhovanou
gumovou úložnou plochou
Pro pohyblivé chodníky: dřevěná plošina s rýhovanou
gumovou úložnou plochou a 3. držákem

Alternativně: koš na zboží
Alternativně: kolečka

Příslušenství

Mincovní zálohovací systémy
Wanzl-Sidebox

* v závislosti na pohyblivém chodníku
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02.01 – 02.03 Díly k objednání pro sérii SP
Série SP

SP5

SP2 M

720

670

1130

995

610

610
1190

1330

Obj. číslo
05.64684.51
Délka x šířka x výška (mm)
1320 x 780 x 1140
Plošina: délka x šířka (mm)
1180 x 650
2 pevná / 2 otočná kolečka, Ø (mm)
160
Hmotnost/nosnost (kg)
42 / 400
Stohovací hloubka vozíku (mm)
330
Potřeba místa pro 10 vozíků (mm)
4300
Potřeba místa pro 50 vozíků (mm)
17500
Stohovací hloubka vozíku s košem na drobné předměty a dětskou sedačkou (mm) –
Potřeba místa pro 10 vozíků s košem na drobné předměty a dětskou sedačkou (mm) –
Potřeba místa pro 50 vozíků s košem na drobné předměty a dětskou sedačkou (mm) –
Alternativně: plošiny
Povrch pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem a s ochrannou vrstvou vypáleného plastového laku

1015

790

Obj. číslo
05.50482.51
1000 x 710 x 1100
860 x 590
125
21 / 200
280
3500
14700
350
4230
18230

Dřevěná plošina

sériově

00.96529.51

Dřevěná plošina s rýhovanou gumovou úložnou plochou

77.19944.52

00.96145.51

Dřevěná plošina se 3. držákem

00.36624.52

00.22919.51

77.19944.52

00.96145.51

–

00.22890.51

koš na drobné předměty s dětskou sedačkou

–

00.76630.51

4 originální otočná kolečka, Ø 125 mm

–

60.80344.00

4 otočná kolečka Bonded-on, Ø 125 mm / Ø 160 mm

na vyžádání

–

Pro pohyblivé chodníky: 4 kolečka na pohyblivé chodníky
Wanzl, Ø 125 mm / Ø 160 mm

na vyžádání*

na vyžádání*

5. kolečko s jízdní plochou z gumy, Ø 125 mm

60.07797.52

–

Tyčka s plastovou vlajkou, bez potisku

05.10509.52

05.16386.51

Potisk plastové vlajky

na vyžádání

na vyžádání

Reklamní tabule, bez potisku, bez upevňovacího materiálu

00.90605.07

00.82926.07

Reklamní tabule, bez potisku, bez upevňovacího materiálu
pro vozík s košem na drobné předměty s dětskou sedačkou

–

00.82926.07

01.20095.01

01.20100.01

Pro pohyblivé chodníky: dřevěná plošina s rýhovanou
gumovou úložnou plochou
Pro pohyblivé chodníky: dřevěná plošina s rýhovanou
gumovou úložnou plochou a 3. držákem

Alternativně: koš na zboží
Alternativně: kolečka

Příslušenství

Mincovní zálohovací systémy
Wanzl-Sidebox

615

220

440

920

* v závislosti na pohyblivém chodníku
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02.04 Vozík na přepravu desek S
Druhý vozík pro přepravu desek
› světově unikátní při prostorově úsporné přípravě vozíků
› pro bezpečnou přepravu velkých desek
› zkouška TÜV

VOZÍK NA PŘEPRAVU DESEK S
s košem na zboží, reklamními tabulemi
a systémem Wanzl-Sidebox jako příslušenstvím

pat. pend.

Prostorově úsporné

2 varianty (na vyžádání)

Potřebný prostor v řadě
1 vozík
260 mm
10 vozíků
3100 mm

pro pohodlný nákup drobných předmětů: integrovaná odkládací plocha nebo
koš na zboží.
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02.04 Vozík na přepravu desek S
Exkluzivně od firmy Wanzl a světově unikátní při prostorově úsporné
přípravě vozíků v obchodě. Zkouška TÜV – pro bezpečnou přepravu
velkých desek.

1 TRUBKOVÁ KONSTRUKCE
pevná konstrukce vynikající kvality pro
vysoké zatížení.

1

2 KOŠ NA ZBOŽÍ (NA VYŽÁDÁNÍ)
pro pohodlný nákup drobných předmětů.
Alternativně: odkládací plocha na zboží

6

3 KOLEČKA WANZL BONDED-ON
Pro vysokou nosnost, směrovou stabilitu
a tichý chod. 4 otočná kolečka s kuličkovými ložisky a jízdní plochou z gumy,
z toho 2 s blokací.

2

4 ODKLÁDACÍ PLOCHA
nakloněná, se třemi úložnými plochami
a dvěma držáky pro bezpečnou přepravu
velkých desek.
5 MINCOVNÍ ZÁLOHOVACÍ SYSTÉM

3
6

SIDEBOX (NA VYŽÁDÁNÍ)
s optimální štěrbinou na mince. Úzký
kryt namontovaný v ergonomicky dobré
poloze.
pat. pend. / design pend.

6 REKLAMNÍ TABULE (NA VYŽÁDÁNÍ)
4

bez potisku, potisk na vyžádání.

5
pat. pend.

Sériové provedení
Povrch: pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem
a s transparentním práškovým lakem nebo barevným práškovým plastovým lakem
Kolečka: kolečka Bonded-on Wanzl, Ø 160 mm, jízdní
plocha z gumy, z toho 2 s blokací.

Stabilní trubková konstrukce s vysokými držáky. Tři
nakloněné úložné plochy s protiskluzovými plastovými
vložkami na ochranu zboží. Dva držáky.

Vozík na přepravu desek S
Obj. číslo

230

650
1360

680

1380

Povrchová úprava práškovým plastovým lakem

1160

150

1190
1030

Příslušenství

Povrch pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem

Délka x šířka x výška (mm)
Ø koleček (mm)
Hmotnost/nosnost (kg)
Stohovací hloubka vozíku (mm)
Potřeba místa pro 10 vozíků (mm)
Potřeba místa pro 50 vozíků (mm)
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05.41923.52
05.41923.76
1360 x 680 x 1380
160
27 / 200
260
3100
13500

Odkládací plocha na zboží
Koš na zboží
Tyčka s vlajkou, bez potisku
Mincovní zálohovací systém Wanzl-Sidebox
Reklamní tabule nahoře
Reklamní tabule na boku

05.43279.52
05.43166.52
05.43957.52
01.20100.01
05.60456.07
05.60569.07

TROLLEY SYSTEMS | SPECIÁLNÍ TRANSPORTNÍ VOZÍKY

02.05 Vozík na přepravu desek L
Pro specializovaná oddělení ve stavebninách a hobbymarketech
› prostorově úsporné, zasouvatelné do sebe
› pohodlné a bezpečné manévrování
› zkouška TÜV

VOZÍK NA PŘEPRAVU DESEK L
s košem na zboží, odkládací plochou na
zboží a systémem Wanzl-Sidebox jako
příslušenstvím

pat. pend.

Prostorově úsporné

Praktické (na vyžádání)

Potřebný prostor v řadě
1 vozík
270 mm
10 vozíků
3300 mm

Integrovaná odkládací
plocha na zboží pro další
nákupy drobných předmětů. Na přání s dodatečným košem na zboží.

48

Koš na zboží

Odkládací plocha na zboží

TROLLEY SYSTEMS | SPECIÁLNÍ TRANSPORTNÍ VOZÍKY

02.05 Vozík na přepravu desek L
Ne vše se dá jen tak snadno přepravit. Vozíky na desky Wanzl jsou perfektně
vyladěným řešením, které zákazníkům usnadňuje život a umožňuje téměř jakoukoliv
přepravu bez námahy. A je jedno, zda se jedná o prkna, lišty, dlouhé dřevo, desky či
jiné neskladné zboží.

1 TYČKA S VLAJKOU (NA VYŽÁDÁNÍ)
Tyčka s vlajkou, bez potisku.
1

2 KOŠ NA ZBOŽÍ A ODKLÁDACÍ
PLOCHA NA ZBOŽÍ (NA VYŽÁDÁNÍ)
pro pohodlný nákup drobných předmětů.
Alternativně: na přání s dodatečným
integrovaným košem na zboží.
3 KOLEČKA WANZL BONDED-ON
Pro vysokou nosnost, směrovou
stabilitu a tichý chod. 4 otočná kolečka
s kuličkovými ložisky a jízdní plochou
z gumy, z toho 2 s blokací.

2

4 ODKLÁDACÍ PLOCHA
nakloněná, se třemi úložnými plochami
a dvěma držáky pro bezpečnou přepravu
velkých desek.
3

5 MINCOVNÍ ZÁLOHOVACÍ SYSTÉM
SIDEBOX (NA VYŽÁDÁNÍ)
s optimální štěrbinou na mince. Úzký
kryt namontovaný v ergonomicky
dobré poloze.
pat. pend. / design pend.

4

5
pat. pend.

Sériové provedení
Povrch: pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem
a s transparentním práškovým lakem nebo barevným práškovým plastovým lakem
Kolečka: kolečka Bonded-on Wanzl, Ø 160 mm, jízdní
plocha z gumy, z toho 2 s blokací.

Stabilní trubková konstrukce s vysokou nosností. Tři nakloněné úložné plochy s protiskluzovými plastovými vložkami
na ochranu zboží. Dva držáky.

Vozík na přepravu desek L

1695

205
392

1020

Obj. číslo

750

Příslušenství

Povrch pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem
Povrchová úprava práškovým plastovým lakem
Délka x šířka x výška (mm)
Ø koleček (mm)
Hmotnost/nosnost (kg)
Stohovací hloubka vozíku (mm)
Potřeba místa pro 10 vozíků (mm)
Potřeba místa pro 50 vozíků (mm)
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05.12204.52
05.12204.76
1695 x 750 x 1020
160
29 / 300
270
3300
14100

Odkládací plocha na zboží
Koš na zboží
Tyčka s vlajkou, bez potisku
Mincovní zálohovací systém Wanzl-Sidebox

00.48990.52
00.53510.52
05.09719.52
01.20100.01

TROLLEY SYSTEMS | POZNÁMKY

Poznámky
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Poznámky
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NAVŠTIVTE
NÁS NA

NĚMECKO
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim
Phone
Fax

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

info@wanzl.com
www.wanzl.com

ČESKÁ REPULIKA
WANZL spol s r.o.
Okr. Olomouc
783 47 Hněvotín 333

SLOVENSKÁ REPULIKA
Wanzl SK, s r.o.
Cukrovarská 427
926 01 Sered’

Phone
Fax

Phone
Fax

+420 585 751 555
+420 585 751 551

obchod@wanzl.com
www.wanzl.com

+421 31 789 1381
+421 31 789 7928

wanzl.sk@wanzl.com
www.wanzl.com

Rozměry v mm, rozměrové údaje orientační, barvy podobné RAL, konstrukční změny vyhrazeny.
Obrázky mohou obsahovat speciální výbavu. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022
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