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Meer dan 60 jaar toekomst.
Het begin van een succesverhaal zonder einde.

WINKELWAGEN PICK UP

TRANSPORTWAGEN SPX 200 – DESIGNSTUDIE

TRANSPORTWAGEN T31B

Bij Wanzl weten we waar mensen morgen behoefte aan hebben. Als wereldmarktleider
van winkelwagens bieden wij de juiste oplossingen. Daarbij is het voor ons niet voldoende
dat onze innovatieve zelfbedieningsproducten en -systemen met de tijd meegaan. Dit
waarborgt langdurig en onderhoudsarm gebruik en waardebehoud van elke investering.
Op dit moment werken bij Wanzl wereldwijd meer dan 4500 mensen op 7 productielocaties aan nieuwe producten voor nieuwe markten, een buitengewoon productdesign,
constant hoge kwaliteit en een enorm productengamma. Het doel: 100% tevreden klanten.

De wereld verandert.
Profiteer ervan!
De producten van Wanzl zijn uniek. Gebaseerd op inzicht en kennis, continuïteit,
betrouwbaarheid, innovatieve oplossingen en efficiënte werkprocessen stelt Wanzl het
concurrentievermogen en het zakelijk succes van zijn partners veilig.
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Hoogtepunten_MADE BY WANZL
Innovatieve producten uit één hand

EIGEN CAD-ONTWIKKELING

EIGEN PRODUCTIE VAN WIELEN

Productie
Wanzl verlegt grenzen bij de productie: dankzij het kwaliteitsbeleid van Wanzl wordt
gegarandeerd dat producten met de beste materialen worden gemaakt, dat ze in het hele
productieproces op hoogwaardige wijze worden verwerkt en een grondig veredeld oppervlak krijgen. Dit waarborgt langdurig en onderhoudsarm gebruik en waardebehoud van
elke investering.

Kwaliteit
Wanzl verlegt grenzen op het gebied van kwaliteit, vooral wat het rijcomfort betreft:
onderhoudsvrije, 2-voudig kogelgelagerde wielen met slijtvaste loopvlakken en kogelgelagerde stuurvorken maken onze transportwagens soepel, stil en gemakkelijk stuurbaar.

Innovatie
Wanzl verlegt grenzen op het gebied van innovatie; uit de praktijk, voor de praktijk:
dankzij de modernste productieprocessen en constructietechnieken creëren wij innovatieve, op de toekomst gerichte producten en verleggen wij steeds de grenzen op het
gebied van gebruiksmogelijkheden en effectiviteit. Zo stroomlijnen wij uw processen en
zorgen wij ervoor dat u ook in de toekomst optimaal uitgerust bent.
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Service, op elk moment en overal
Montage, onderhoud en reparatie door de vakman

MONTAGE: door goed geschoold vakkundig personeel

ONDERHOUD: geheel zoals u het wenst

REPARATIE: met korte reactietijden

Al tientallen jaren levert Wanzl met zijn winkelwagens wereldwijde bestsellers, die zijn
toegespitst op de hoogste eisen voor dagelijks gebruik. Ook bij de service richten wij ons
naar deze norm: of het nu gaat om all-in-service of onze standaard diensten zoals onderhoud, reparatie, reiniging en originele onderdelen – de service van Wanzl is altijd maatwerk en
van het hoogste niveau. Dit is wereldwijd de belofte van de grootste internationale fabrikant
en dienstverlener op het gebied van winkelwagens. Het resultaat is een perfecte prijs-kwaliteitverhouding van Wanzl winkelwagens gedurende de gehele levensduur. Het samenspel
tussen optimale kwaliteit en gepersonaliseerde service garandeert namelijk de beste concurrentiepositie bij gelijktijdige minimalisatie van de totale eigendomskosten. U bent overal op
voorbereid: dankzij de zorgeloze dekking van de aantrekkelijke all-in-pakketten van Wanzl of
met een selectie van aparte diensten lopen niet alleen uw winkelwagens op rolletjes.

.com

.wanzl
www

Uw directe lijn: www.wanzl.com
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01 Transportwagens
02 Speciale transportwagens
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01 Productoverzicht
01.01 – 01.03 Transportwagens serie MUC, multifunctionele wagens

01

MUC 200

02

MUC 300

03

MUC 400

01.04 – 01.07 Transportwagens serie T, robuuste wagens

04

T25

05

T26B

06

07

T31B

T40

01.08 – 01.09 Transportwagens voor bijzondere toepassingen

08

T21

09 T24
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01.01 Transportwagen MUC® 200
Ideaal voor alle vormen van transport in speciaalzaken
› Stabiel en mooi vormgegeven
› Verschillende uitrustingsmogelijkheden
› Voor vele branches – ook voor bouwmarkten

MUC 200
Transportwagen optioneel met
vijfde wiel en Wanzl-Box Solid
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01.01 Transportwagen MUC® 200
Drankenwinkels ontdekten als eerste dat de voordelen van de Multi-Cart-serie 200
op het gebied van laden en vervoeren van winkelgoederen de verkoop stimuleerde.
Inmiddels zijn deze transportwagens met veel speciale accessoires en uiteenlopende
uitrustingsvarianten in speciaalzaken met hifi-apparatuur, tv’s en computers net zo
populair als bijvoorbeeld in winkels met auto-accessoires, kinderartikelen etc.

1 WANZL-BOX SOLID (OPTIONEEL)
Beproefd systeem met muntlade.
1

2 WARENKORF
Naar wens met geïntegreerd kinderzitje
(26 liter). Alternatief: uitschuifbare
warenkorf (28 liter / uitgeschoven
48 liter). Naar wens met geïntegreerd
kinderzitje.
3 WANZL-ZWENKWIELEN
Stil en licht lopend dankzij kogellagers
en rubber loopvlak.

2

4 VIJFDE WIEL (OPTIONEEL)
Met het optionele vijfde wiel is de
wagen zeer spoorvast en gemakkelijk
te sturen.

3

5 DRAADPLATFORM
Met dubbele draadrand en kunststof
stootlijsten voor en achter.

4

5

Standaarduitvoering
Stevige constructie van plat ovale buis met handgreep
van ronde buis en kunststof beschermkappen.
Fijnmazige warenkorf en draadplatform met valbeveiliging.

Oppervlak: hoogglans-verzinkt-gechromateerd met ingebrande kunststof lakbescherming.
Wielen: originele Wanzl-zwenkwielen Ø 125 mm, rubber
loopvlak, achterzijde standaard met kunststof stootringen.

Ruimtebesparend

3 platformen

Weinig opstelruimte
nodig, de wagens zijn
onderling nestbaar.

Draadplatform (standaard),
houten platform en houten
platform met geribbeld
rubberen oppervlak.
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01.02 Transportwagen MUC® 300
Speciaal ontworpen voor tuincentra en bouwmarkten
› Gemakkelijk te laden
› Eenvoudig te transporteren
› Met veel comfort uitgerust

MUC 300
Transportwagen met
Wanzl-Box Classic
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01.02 Transportwagen MUC® 300
Wat er in de bouwmarkt of het tuincentrum ook voor grote en volumineuze goederen
getransporteerd moeten worden: met de praktische en gezinsvriendelijke Multi-Cart-serie
300 is uw klant op alles voorbereid. Met de opklapbare warenkorf en de andere nuttige
details kan de klant de MUC 300 perfect op het productassortiment en het nodige comfort afstemmen.

1 WANZL-BOX CLASSIC (OPTIONEEL)
Beproefd systeem met muntlade.

1

2 WARENKORF OPKLAPBAAR
Op aanvraag leverbaar in starre
uitvoering met geïntegreerd kinderzitje
(34 liter). Alternatief: lange warenkorf
(46 liter).
3 KORF VOOR KLEINE ARTIKELEN
Ook bij omhooggeklapte warenkorf kan
de klant de geïntegreerde korf voor kleine artikelen bij het winkelen gebruiken.

2

4 WANZL-ZWENKWIELEN
Stil en licht lopend dankzij kogellagers
en rubber loopvlakken.

5 DRAADPLATFORM
3

Met dubbele draadrand en kunststof
stootlijsten voor en achter.

4

5

Standaarduitvoering
Oppervlak: hoogglans-verzinkt-gechromateerd met ingebrande kunststof lakbescherming.
Wielen: originele Wanzl-zwenkwielen Ø 125 mm, rubber
loopvlak, achterzijde standaard met kunststof stootringen.

Stevige constructie van plat ovale buis met handgreep
van ronde buis en kunststof beschermkappen.
Opklapbare warenkorf met kunststof zwenklagers en
geluiddempers, fijnmazige korf voor kleine artikelen en
antislip draadplatform.

Ruimtebesparend
Weinig opstelruimte nodig, de wagens zijn met
omhoog geklapte of horizontale korven onderling
nestbaar.
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01.03 Transportwagen MUC® 400
Discounts en grotere speciaalzaken vertrouwen op deze wagen
› Het grootste platform in de MUC-serie
› Geoptimaliseerde nesting
› Comfortabel rijden en veilig sturen

MUC 400
Transportwagen
met Wanzl-Box Classic
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01.03 Transportwagen MUC® 400
De Multi-Cart-serie 400 kenmerkt zich door een groot platform, ruime
warenkorf en intelligente details. Discounts en grotere speciaalzaken ver
trouwen op zijn geoptimaliseerde techniek en het uitgebalanceerde ontwerp,
waarmee de wagen ook bij zware lasten eenvoudig te beladen, gemakkelijk
te rijden en veilig te sturen is.

1 WANZL-BOX CLASSIC (OPTIONEEL)
Beproefd systeem met muntlade.

1

2 WARENKORF
Naar wens met geïntegreerd kinderzitje
(48 liter). Alternatief: uitschuifbare
warenkorf (46 liter / uitgeschoven
82 liter) op aanvraag met geïntegreerd
kinderzitje.
3 WANZL-ZWENKWIELEN
Stil en licht lopend dankzij kogellagers
en rubber loopvlak.

2

4 DRAADPLATFORM
Met opgezette draadrand als
valbeveiliging.
3

4

Standaarduitvoering
Stevige constructie van plat ovale buis met geluid
dempende kunststof profielen, handgreep van ronde buis
en kunststof beschermkappen. Fijnmazige warenkorf en
draadplatform met valbeveiliging.

Oppervlak: hoogglans-verzinkt-gechromateerd met ingebrande kunststof lakbescherming.
Wielen: originele Wanzl-zwenkwielen Ø 125 mm, rubber
loopvlak, achterzijde standaard met kunststof stootringen.

Schuift makkelijk in
elkaar

Ruimtebesparend

De drukveer onder het platform
tilt deze op en zorgt voor een
gemakkelijk en geluidsarm in
elkaar schuiven.

Weinig opstelruimte
nodig, de wagens zijn
onderling nestbaar.
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01.01–01.03 Bestelgedeelte serie MUC®
MUC 300
940
800
555

370

800
600

140

245

Draad 855 / hout 815

1020

1120

865

1020

-20

140

Draad 245 / hout 245

200

660

590
1350

600

280

300

940

1020

MUC 200

160

Serie MUC

1020

600

Bestelnr.

Bestelnr.

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

00.00484.51

00.09180.51

Houten platform

00.22819.51

00.22819.51

Voor rolbanden: draadplatform met valbeveiliging
Voor rolbanden: houten platform met geribbeld rubberen
oppervlak

00.40453.51

00.40758.51

00.40761.51

00.40761.51

Warenkorf met kinderzitje (26 liter)

00.08059.51

–

Uitschuifbare warenkorf (28-48 liter)

00.89287.51

–

Uitschuifbare warenkorf met kinderzitje (28-48 liter)

00.02395.51

–

Warenkorf lang (46 liter)

–

00.35961.51

2 zwenkwielen achter, 2 vaste wielen voor, Ø 125 mm

60.28929.00

60.28929.00

Voor rolbanden: 4 Wanzl-rolbandwielen, Ø 125 mm

Op aanvraag – afhankelijk van de rolband

Op aanvraag – afhankelijk van de rolband

Vijfde wiel met rubber loopvlak, Ø 100 mm

60.40759.51

60.40759.51

4 zwenkwielen met 1 rem

60.41698.00

–

Reclamehandgreep

01.41358.00

01.41358.00

Promobox Plus

01.61130.00

01.61130.00

Promobox Plus met loep

01.81100.00

–

Loep

77.00285.95

77.00285.95

Schrijfbord

05.58422.95

05.76045.95

Vlaggenstang, vlag onbedrukt

05.96345.51

05.96345.51

Houder voor lange artikelen

–

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

Wanzl-muntsloten voor Promobox Plus

01.61065.00

01.61070.00

Wanzl-muntsloten voor Promobox Plus met loep

01.81065.00

–

Hoogglans-verzinkt-gechromateerd met ingebrande kunststof lakbescherming
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Lengte x breedte platform (mm)
Korfvolume (liter)
4 zwenkwielen, wiel-Ø (mm)
Gewicht / draagvermogen (kg)
Diepte per geneste wagen (mm)
Benodigde ruimte voor 10 wagens (mm)
Benodigde ruimte voor 50 wagens (mm)
Alternatief: onderstel
Met voethendelrem
Alternatief: platformen

Alternatief: warenkorf

Alternatief: wielen

Accessoires

Muntsloten
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01.01–01.03 Bestelgedeelte serie MUC®
Serie MUC

MUC 400
605

430

340

1235

140

220

1020

270

800

1170

650

Bestelnr.
Hoogglans-verzinkt-gechromateerd met ingebrande kunststof lakbescherming
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Lengte x breedte platform (mm)
Korfvolume (liter)
4 zwenkwielen, wiel-Ø (mm)
Gewicht / draagvermogen (kg)
Diepte per geneste wagen (mm)
Benodigde ruimte voor 10 wagens (mm)
Benodigde ruimte voor 50 wagens (mm)
Alternatief: onderstel
Met voethendelrem

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

Alternatief: platformen
Houten platform

00.97677.51

Voor rolbanden: Draadplatform met antivalbeugel

00.40287.51

Voor rolbanden: houten platform met geribbeld rubberen oppervlak 77.75389.51

Alternatief: warenkorf
Warenkorf met kinderzitje (48 liter)

00.40365.51

Uitschuifbare warenkorf (46-82 liter)

00.40443.51

Uitschuifbare warenkorf met kinderzitje (46-82 liter)

00.40286.51

Korf voor kleine artikelen (15 liter)

–

2 zwenkwielen achter, 2 vaste wielen voor, Ø 125 mm

60.42488.00

Voor rolbanden: 4 Wanzl-rolbandwielen, Ø 125 mm

Op aanvraag – afhankelijk van de rolband

Vijfde wiel met rubber loopvlak, Ø 100 mm

60.00232.51

4 zwenkwielen met 1 rem

60.44974.00

Reclamehandgreep

01.28024.00

Promobox Plus

01.61130.00

Promobox Plus met loep

01.81100.95

Loep

77.00285.00

Schrijfbord

05.54354.95

Vlaggenstang, vlag onbedrukt

05.99783.51

Houder voor lange artikelen

–

Wanzl-Box Classic

01.75035.01

Wanzl-Sidebox

01.20095.01

Wanzl-Box Solid

–

Wanzl-muntsloten voor Promobox Plus

01.61080.00

Wanzl-muntsloten voor Promobox Plus met loep

01.81080.00

Alternatief: wielen

Accessoires

Muntsloten
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01.04 Transportwagen T25
De compacte wagen voor vele verschillende toepassingen
› Voor uiteenlopende transporttaken
› Uitstekende wendbaarheid
› Robuuste constructie – uitstekende kwaliteit

T25
Transportwagen
met Wanzl-Box Solid
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01.04 Transportwagen T25
Dit model is een veelgevraagde allrounder en wordt door onze handelspartners voor
zeer veel verschillende toepassingen gebruikt: voor inkopen in drankenwinkels en andere
speciaalzaken. Heeft zich ook bewezen als transportwagen in het magazijn en in de productie. En overal vervult hij zijn taken op een voorbeeldige manier.

1 WANZL-BOX SOLID (OPTIONEEL)
Beproefd systeem met muntlade.

1

2 KORF VOOR KLEINE ARTIKELEN
Ideaal voor “last minute”-aankopen en
losse artikelen (15 liter).

3 WANZL-ZWENKWIELEN
Stil en licht lopend dankzij kogellagers
en rubber loopvlak.
2

4 ONDERSTEL
Frame en stangen van ovale buis. De
kunststof profielen werken geluid
dempend.
5 DRAADPLATFORM
De draadrand rondom verhindert dat de
waren eraf glijden. De kunststof stootlijst beschermt wagen en inrichting.
Alternatief: houten platform

3

4

5

Standaarduitvoering
Ruimtebesparend in elkaar schuifbaar. Frame van plat
ovale buis met geluiddempende kunststof profielen. Handgreep van ronde buis met verzonken schroeven. Draadplatform met dubbele draadrand als valbeveiliging. Fijn
mazige draadkorf.

Oppervlak: hoogglans-verzinkt-gechromateerd en transparante kunststof poederlak.
Wielen: originele Wanzl-zwenkwielen Ø 125 mm, rubber
loopvlak, achterzijde standaard met kunststof stootringen.

Weinig ruimte nodig

Materiaal en techniek

Geluidsarm schuift het
platform van de ene wagen
over de kunststof stootlijst
van de andere.

De robuustheid van het
materiaal en de verwerking
zijn voorbeeldig: frame en
stangen van ovale buis.
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01.05 Transportwagen T26B
Opgewassen tegen de eisen van uw klanten
› Voor uiteenlopende transporttaken
› Licht lopende wielen voor uitstekende wendbaarheid
› Robuuste constructie – uitstekende kwaliteit

T26B
Transportwagen
optioneel met houten platform
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01.05 Transportwagen T26B
Het dagelijkse leven in de handel is hard. En de klanten zijn steeds veeleisender.
Beide uitdagingen kunt u het beste aan met robuuste en duurzame transport
middelen, die u ook volgeladen eenvoudig en gemakkelijk kunt voortduwen. Dat is
wat onze handelspartners waarderen aan de techniek van Wanzl.

1 HANDGREEPBUIS
Handgreephouder voor comfortabel
duwen en sturen. Handgreepbuis op
aanvraag met individuele inlegstrook
voor zeefdrukreclame in lichtechte
kleuren.

1

2 WARENKORF
Fijnmazig en robuust (30 liter).

3 WANZL ‘BONDED-ON’-WIELEN
Wiel-Ø 160 mm, rubber loopvlak.
Standaard 2 vaste en 2 zwenkwielen.

2

4 HOUTEN PLATFORM (OPTIONEEL)
Vorst- en watervast afgewerkt multiplex
met slipvast oppervlak. Rondom aangebracht beschermframe van vierkante
buis.
3

4

Standaarduitvoering
Frame van plat ovale buis. Handgreepbuis met kunststof
houders. Draadplatform met opgezette draadrand als valbeveiliging. Kunststof elementen aan frame en platform
voor geluiddemping. Warenkorf beschermd door frame
van plat ovale buis.

Oppervlak: hoogglans-verzinkt-gechromateerd en transparante kunststof poederlak.
Wielen: originele Wanzl ‘bonded-on’-wielen, 2 vaste wielen
en 2 zwenkwielen, wiel-Ø 160 mm, rubber loopvlak,
achterzijde standaard met kunststof stootringen.

In de praktijk bewezen
techniek

Drukveren

Onderstel met zeer
stabiele frameconstructie,
uit één stuk en volledig
gelast. Ontwikkeld voor
hoge belastingen.

Dankzij de drukveren
onder het platform zijn de
wagens rustig, voorzichtig
en ruimtebesparend in
elkaar te schuiven.
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01.06 Transportwagen T31B
Een solide oplossing voor grote aankopen
› Groot laadvermogen
› Robuuste constructie voor hoge belasting
› Eenvoudig te beladen dankzij verhoogd laadplatform

T31B
Transportwagen optioneel met
schrijfbord, vijfde wiel, stoot
beugels en Wanzl-Sidebox
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01.06 Transportwagen T31B
De laadkampioen met robuuste constructie, optimaal uitgerust voor
de harde dagelijkse praktijk in de handel. Voor een hoog laadvermogen
en transportvolume en daarbij toch gemakkelijk te duwen.

1 WANZL-SIDEBOX (OPTIONEEL)
Voorbeeldig geïntegreerd. Ergonomisch
gevormde, hoogwaardige kunststof
behuizing met muntgleuf. Ketting met
sleutel van roestvrij staal.

1

pat. pend. / design pend.

2

2 SCHRIJFBORD (OPTIONEEL)
DIN A4, verticaal. Van kunststof, met
klemlijst en valbeveiliging.

3

3 WARENKORF
Fijnmazig en robuust (32 liter).

4 WANZL ‘BONDED-ON’-WIELEN
Wiel-Ø 160 mm, rubber loopvlak.
Standaard 2 vaste en 2 zwenkwielen.
Afbeelding toont 4 zwenkwielen en
vijfde wiel.
4

5 VIJFDE WIEL (OPTIONEEL)
Gemakkelijk sturen en ter plekke
draaien. Geen zijwaarts wegrollen op
hellingen (EP 0 352 647 B1) bij uitrusting met 4 zwenkwielen.

5

6

6 DRAADPLATFORM
Rondom aangebrachte staaldraad verhindert dat de waren eraf glijden.
Alternatief: houten platform

Standaarduitvoering
Frame van plat ovale buis. Handgreepbuis met kunststof
houders. Draadplatform met valbeveiliging. Kunststof
elementen aan frame en draadplatform voor geluid
demping. Warenkorf beschermd door frame van plat ovale
buis.

Oppervlak: hoogglans-verzinkt-gechromateerd en transparante kunststof poederlak.
Wielen: originele Wanzl ‘bonded-on’-wielen, 2 vaste wielen
en 2 zwenkwielen, wiel-Ø 160 mm, rubber loopvlak,
achterzijde standaard met kunststof stootringen.

Ruimtebesparend

Platformen (alternatief)

Dankzij drukveren
bijzonder rustig en
voorzichtig in elkaar te
schuiven.

Houten platformen of houten
platformen met geribbeld
rubberen oppervlak. Geribbeld
rubberen oppervlak voorkomt
dat de artikelen eraf glijden.

27

TROLLEY SYSTEMS | TRANSPORTWAGENS

01.07 Transportwagen T40
Een praktisch hulpje voor de discountbranche
› Groot platform – veel comfort
› Voor zware lasten en grote partijen goederen
› Verhoogt uw omzet

T40
Transportwagen optioneel
met uitschuifbare warenkorf en Wanzl-Sidebox
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01.07 Transportwagen T40
De universele transporter met een van de grootste platformen: voor
zware lasten en grote partijen goederen. Uitgerust met draadplatform of
houten platform. Een wezenlijk comfortkenmerk is het vijfde wiel, waarmee
u de T40 gemakkelijk kunt sturen en ter plekke kunt draaien. Daardoor loopt
de wagen onafhankelijk van de belasting stabiel rechtuit.

1 WANZL-SIDEBOX (OPTIONEEL)
Met muntgleuf. Ketting met sleutel van
roestvrij staal.
pat. pend. / design pend.

1

2 UITSCHUIFBARE WARENKORF
(OPTIONEEL)
Fijnmazig en robuust (70 liter /
uitgeschoven 108 liter).

3 WANZL ‘BONDED-ON’-WIELEN

2

Voor een hoog draagvermogen, rechtuit
stabiliteit en een rustige loop. Wiel-Ø
200 mm, rubber loopvlak, achterzijde met
kunststof stootringen.

3
4 VIJFDE WIEL
Gemakkelijk sturen en ter plekke draaien.
Rolt niet zijwaarts weg op hellingen.
pat. pend.

5 DRAADPLATFORM
4

5

Versterkt met op hun kant geplaatste strip
ijzers en valbeveiliging.
Alternatief: houten platform

Standaarduitvoering
Frame van plat ovale buis met stootbeugels. Handgreep
buis met kunststof houders. Draadplatform, versterkt met
op hun kant geplaatste stripijzers en rondom aangebracht
beschermframe van profielbuis. Kunststof elementen en
profielen voor geluiddemping. Fijnmazige warenkorf,

beschermd door frame van plat ovale buis.
Oppervlak: hoogglans-verzinkt-gechromateerd en transparante kunststof poederlak.
Wielen: Wanzl ‘bonded-on’-zwenkwielen, wiel-Ø 200 mm,
rubber loopvlak. Vijfde wiel, ‘bonded-on’, wiel-Ø 125 mm.

Hoge belastbaarheid

Reclamedrager (optioneel)

Zeer stabiele frame
constructie voor extreme
en langdurige belasting.
Dempende kunststof profielen voor een rustige loop.

Altijd in het zicht: de handgreepbuis met individuele
reclame-inlegstrook, gedrukt
als zeefdruk, onder transparante kunststof mantel.
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01.04 – 01.07 Bestelgedeelte serie T
Serie T

T25

T26B

510

975

600

234
221

395

975

940

435

830
1060

550

1160

Bestelnr.

Bestelnr.

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

Houten platform

00.91057.52

00.27461.52

Voor rolbanden: draadplatform met valbeveiliging

00.64922.52

–

Voor rolbanden: houten platform met geribbeld rubberen
oppervlak

00.99996.52

–

Uitschuifbare warenkorf

–

–

Hoogglans-verzinkt-gechromateerd en transparante kunststof poederlak
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Lengte x breedte platform (mm)
Korfvolume (liter)
Wiel-Ø (mm)
Gewicht / draagvermogen (kg)
Diepte per geneste wagen (mm)
Benodigde ruimte voor 10 wagens (mm)
Benodigde ruimte voor 50 wagens (mm)
Alternatief: platformen

680

Alternatief: warenkorf
Alternatief: wielen
4 zwenkwielen, loopvlak ‘bonded-on’

Standaard

60.79213.00

2 vaste wielen voor, 2 zwenkwielen achter,
loopvlak ‘bonded-on’, Ø 200 mm

–

–

Voor rolbanden: 4 Wanzl-rolbandwielen

Op aanvraag – afhankelijk van de rolband

Op aanvraag – afhankelijk van de rolband

Vijfde wiel, rubber loopvlak

60.99824.52

60.37403.52

1 rem met 4 zwenkwielen

60.35482.00

60.30963.00

Reclamehandgreep

01.05424.00

01.41358.00

Schrijfbord, DIN A4, kunststof met papierklem

05.58422.95

05.57405.95

Vlaggenstang, vlag onbedrukt

05.23279.52

–

Opdruk op vlag

Op aanvraag

Op aanvraag

Wanzl-Sidebox

01.20100.01

01.20100.01

Accessoires

Muntsloten
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01.04 – 01.07 Bestelgedeelte serie T
Serie T

T31B

T40

780

720

395

490

1080

1600

970

1180

1420

780

1920

Bestelnr.

Bestelnr.

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

Houten platform

00.91119.52

00.15418.52

Voor rolbanden: draadplatform met valbeveiliging

00.82280.52

–

Houten platform met geribbeld rubberen oppervlak

–

00.15757.52

Uitschuifbare warenkorf

–

00.94327.52

Hoogglans-verzinkt-gechromateerd en transparante kunststof poederlak
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Lengte x breedte platform (mm)
Korfvolume (liter)
Wiel-Ø (mm)
Gewicht / draagvermogen (kg)
Diepte per geneste wagen (mm)
Benodigde ruimte voor 10 wagens (mm)
Benodigde ruimte voor 50 wagens (mm)
Alternatief: platformen

Alternatief: warenkorf
Alternatief: wielen
4 zwenkwielen, loopvlak ‘bonded-on’

60.79213.00

Standaard met vijfde wiel

2 vaste wielen voor, 2 zwenkwielen achter, loopvlak
‘bonded-on’, Ø 200 mm
Voor rolbanden: 4 originele Wanzl-rolbandwielen type 5,
Ø 160 mm

Op aanvraag

–

Op aanvraag

–

Vijfde wiel, rubber loopvlak, Ø 125 mm

60.00791.52

Standaard

1 rem met 4 zwenkwielen

60.30963.00

60.15482.00

Reclamehandgreep

01.62439.00

01.56126.00

Schrijfbord, DIN A4, kunststof met papierklem

05.57405.95

05.00860.95

Vlaggenstang, vlag onbedrukt

–

05.40341.52

Opdruk op vlag

–

Op aanvraag

Wanzl-Sidebox

01.20095.01

01.20090.01

Accessoires

Muntsloten
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01.08 Transportwagen T21
Met opklapbare draadetage
› Hoogwaardige kwaliteit en robuuste constructie
› Ruimtebesparend in elkaar schuifbaar
› Draadetage opklapbaar tegen de achterwand

T21

Ruimtebesparend

Praktisch

nestbaar

Draadetage kan tegen de
achterwand opgeklapt
worden, voor het transport
van hoge artikelen.

Benodigde ruimte in
elkaar geschoven
per transportwagen 320 mm
10 transportwagens 3890 mm
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01.08 Transportwagen T21
Praktische begeleider voor het orderpicken. Functionele winkelwagen
voor grotere speciaalzaken, met name handig voor goederen in dozen.

1 DUWSTANG
Van ronde buis
1

2 DRAADETAGE
Opklapbaar tegen de achterwand.
Gemakkelijk te bedienen.

3 WANZL-ZWENKWIELEN
4 zwenkwielen, rubber loopvlak.
4 DRAADPLATFORMEN
Platformen van draadrooster, met
valbeveiliging. Draadetage boven met
dubbele draadrand.

2

3

4

Standaarduitvoering
Oppervlak: hoogglans-verzinkt-gechromateerd en transparante kunststof poederlak.
Wielen: 4 zwenkwielen, wiel-Ø 125 mm, rubber loopvlak.
Achterzijde standaard met kunststof stootringen.

Onderstel van plat ovale buis. Duwstang van ronde buis.
Stabiel draadplatform. Draadetage opklapbaar, met dubbele draadrand. Kunststof profielen voor geluiddemping
en makkelijk in elkaar schuiven.

T21
Bestelnr.

720

Basismodel
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Lengte x breedte platform (mm)
Wiel-Ø (mm)
Gewicht / draagvermogen (kg)
Diepte per geneste wagen (mm)
Benodigde ruimte voor 10 wagens (mm)
Benodigde ruimte voor 50 wagens (mm)

218

767

925

880

550

Accessoires
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05.37968.52
Zwenkwielen met rem
880 x 550 x 925/1095 Muntslot Wanzl-Sidebox
780 x 450
Muntslot Uniloc
125
22 / 250
300
3600
15600

60.45087.00
01.20100.01
01.80020.01
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01.09 Transportwagen T24
De populaire alleskunner
› Fijnmazige warenkorf, indien nodig opklapbaar tegen de achterwand
› Hoog comfort – uitstekende kwaliteit
› Ideaal voor winkels met kantoorartikelen, tuincentra en bouwmarkten

T24

Ruimtebesparend

Comfortabel transporteren

In elkaar schuifbaar met
horizontale of opgeklapte
warenkorf.

Warenkorf kan in een handomdraai tegen de achterwand opgeklapt worden voor het transport
van hoge artikelen.
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01.09 Transportwagen T24
Dit model wordt in vele branches voor het winkelen gebruikt.
De T24 bewijst in bouwmarkten en tuincentra al jaren wat hij
allemaal kan.

1 HANDGREEP VAN RONDE BUIS
Met reclame-inlegstrook en kunststof
mantel.

1

2 WARENKORF
Fijnmazig, opklapbaar tegen de achterwand. Gemakkelijk te bedienen.
3 WANZL-ZWENKWIELEN
4 zwenkwielen, rubber loopvlak.
2

4 DRAADPLATFORM
Platform van draadrooster, vastgelaste
draadrand als valbeveiliging.

3

4

Standaarduitvoering
Oppervlak: hoogglans-verzinkt-gechromateerd met ingebrande kunststof lakbescherming.
Wielen: originele Wanzl-zwenkwielen Ø 125 mm, rubber
loopvlak, aan achterzijde met schokabsorberende kunststof stootringen in antracietgrijs RAL 7016.

Stabiel onderstel van draad. Handgreep van ronde buis
met kunststof beschermkappen. Draadplatform met
oplopend glijvlak voor gemakkelijker in elkaar schuiven.
Fijnmazige warenkorf, indien nodig opklapbaar tegen de
achterwand, met geluiddempende lagers.
T24
Bestelnr.

240

915

1050

800

900

590

Accessoires

Basismodel
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Lengte x breedte platform (mm)
Wiel-Ø (mm) / korfvolume (liter)
Gewicht / draagvermogen (kg)
Diepte per geneste wagen (mm)
Benodigde ruimte voor 10 wagens (mm)
Benodigde ruimte voor 50 wagens (mm)
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05.62 610.51
900 x 590 x 1050
745 x 460
125 / 50
28 / 250
280
3500
14700

Reclamehandgreep
Schrijfbord
Rem
Muntslot Wanzl-Box Classic

01.12662.00
05.28190.95
60.38200.00
01.75030.01
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02 Productoverzicht
02.01 – 02.03 Speciale transportwagens serie SP, gespecialiseerde wagens

01

SP2

SP3

01
02

SP4

02.04 – 02.05 Platenwagens

04 PLATENWAGEN

S

05 PLATENWAGEN

L

36

SP2 M
SP5

03

SP2 M
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02 Speciale transportwagens
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02.01 Speciale transportwagens SP2, SP3, SP4
Goederen wendbaar en comfortabel vervoeren
› Individueel wagenontwerp
› Klantvriendelijk in het gebruik
› Ruimtebesparend nestbaar

SP2
Speciale transportwagen met optionele
Wanzl ‘bonded-on’-wielen, wiel-Ø 125 mm
en Wanzl-Sidebox
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02.01 Speciale transportwagens SP2, SP3 en SP4
Bouwmarkten en doe-het-zelfcentra – ook met een tuinafdeling – gebruiken de speciale transportwagen
SP overal waar volumineuze goederen en zware bouwelementen zonder veel krachtsinspanning en zonder
de rug te belasten moeten worden verplaatst. Of het nu gaat om deuren of keukenblokken, badkuipen of
tuintafels – alle lasten zijn wendbaar en comfortabel te vervoeren. Deze allrounder is met zijn robuuste
constructie opgewassen tegen alle eisen die aan het transport worden gesteld.

1

1 ERGONOMISCHE HANDGREEP
In de nieuwe vormgeving zijn de ergonomisch geoptimaliseerde handgrepen van
kunststof achterover hellend uitgevoerd
voor een blijvend ontspannen stand van
de handgewrichten.

2

SP2

4

2 MUNTSLOT SIDEBOX
(OPTIONEEL)
Met gebruiksvriendelijke muntgleuven.
Smal van constructie en aan de
zijkant van de handbeugel op een
ergonomische plaats gemonteerd.
pat. pend. / design pend.

3
1
2

SP3

5

4

3

4 HOUTEN PLATFORM
Vorst- watervast multiplex met slipvast
oppervlak. Alternatief: houten platform
met geribbeld r ubberen oppervlak.

1
2

SP4

3 ORIGINELE WANZL-WIELEN
Standaard 2 vaste wielen voor,
2 zwenkwielen achter, wiel-Ø 125 mm,
rubber loopvlak.
Optioneel: Wanzl ‘bonded-on’-wielen,
wiel-Ø 125 of 160 mm en vijfde wiel bij
4 zwenkwielen Ø 160 mm.

5

5

4

5 PLATFORMBEUGELS
Veilig transport met de extra beugels
aan het platform.

3

Standaarduitvoering
Frame van plat ovale buis aan voorzijde met stootprofiel
van kunststof. Stangen van ronde buis met vervangbare
handbeugels van onbreekbaar kunststof. Houten platform
vorst- en waterdicht verlijmd, rondom aangebracht
beschermframe van vierkante buis.

Oppervlak: hoogglans-verzinkt-gechromateerd met ingebrande kunststof lakbescherming.
Wielen: 2 vaste wielen voor, 2 zwenkwielen achter, wiel-Ø
125 mm, rubber loopvlak.

Geluidsarm

Eenvoudige hantering

Oplooprol en rubberen demping tussen houten platform
en frame – voor een langere
levensduur en minder geluid.

Lage laadvloer voor gemakkelijk
en snel laden en lossen.
Geoptimaliseerde stand van de
beugels voor veel beenruimte.
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02.02 Speciale transportwagen SP5
Voor inkopen in bouwmarkten en doe-het-zelfcentra
› Voor zeer zware lasten en grote partijen goederen
› Verhoogd platform voor comfortabel laden en lossen
› Hoog comfort

SP5
Speciale transportwagen met
Wanzl‑Sidebox.
Afb. toont speciale accessoires
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02.02 Speciale transportwagen SP5
Stabiele en wendbare modellen voor inkopen in bouwmarkten en
doe-het-zelfcentra. Perfect afgestemd op het uitgebreide assortiment.
Op aanvraag met doordachte extra uitrusting, die uw klanten zullen
waarderen.

1 ERGONOMISCHE HANDGREEP
In de nieuwe vormgeving zijn de ergonomisch geoptimaliseerde handgrepen van
kunststof achterover hellend uitgevoerd
voor een blijvend ontspannen stand van
de handgewrichten.

1

2 MUNTSLOT SIDEBOX (OPTIONEEL)
Met gebruiksvriendelijke muntgleuven.
Smal van constructie en aan de
zijkant van de handbeugel op een
ergonomische plaats gemonteerd.
pat. pend. / design pend.

2

3 ‘BONDED-ON’-WIELEN
2 vaste wielen voor, 2 zwenkwielen
achter, wiel-Ø 160 mm, loopvlak
‘bonded‑on’.
4 BEUGELS
Veilig transport met de extra beugels.
2 beugels aan de zijkant van het platform
en 1 opklapbeugel in het midden.

3

5 HOUTEN PLATFORM
Verhoogd platform voor gemakkelijk laden
en lossen. Vorst- watervast multiplex met
slipvast oppervlak.

4
5

Standaarduitvoering
Frame van plat ovale buis aan voorzijde met stootprofiel
van kunststof. Stangen van ronde buis met vervangbare
handbeugels van onbreekbaar kunststof. Houten platform
met rondom aangebracht beschermframe van vierkante
buis.

Oppervlak: hoogglans-verzinkt-gechromateerd met ingebrande kunststof lakbescherming.
Wielen: 2 vaste wielen voor, 2 zwenkwielen achter, wiel-Ø
160 mm, loopvlak ‘bonded-on’.

Geluidsarm

Platformen

Oplooprol en r ubberen
demping tussen houten
platform en frame. Hierdoor
gaat de wagen langer mee
en maakt hij minder geluid.

Robuust platform, wateren vorstvast. Geribbeld
rubberen oppervlak op
aanvraag, vereist bij
rolbandwagens.
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02.03 Speciale transportwagen SP2 M
De allround transportwagen voor meubels, accessoires en decoratieartikelen
› Comfortabel transport bij het kopen van meubels
› Perfecte wendbaarheid – minder kracht nodig
› Hoge belastbaarheid en veilig transport

SP2 M
Speciale transportwagen
met Wanzl-Sidebox en originele
Wanzl-wielen
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02.03 Speciale transportwagen SP2 M
Meeneemmeubels sparen tijd en geld. Dat waarderen de klanten. Wat ze verwachten,
zijn eenvoudig te beladen transportmiddelen, waarmee ze ook koopjes die heel veel ruimte
innemen moeiteloos en zonder problemen van het schap naar de parkeerplaats kunnen
transporteren. Wanzl heeft de professionele oplossing voor uw succes.

1 ERGONOMISCHE HANDGREEP
In de nieuwe vormgeving zijn de ergonomisch geoptimaliseerde handgrepen van
kunststof achterover hellend uitgevoerd
voor een blijvend ontspannen stand van
de handgewrichten.

1

2 MUNTSLOT SIDEBOX
(OPTIONEEL)
Met gebruiksvriendelijke muntgleuven.
Smal van constructie en aan de zijkant
van de handbeugel op een ergonomische plaats gemonteerd.

2

pat. pend. / design pend.

3 WANZL-ZWENKWIELEN
4 zwenkwielen met loopvlakken van
polyurethaan, aan achterzijde met
stootringen om wagen en inrichting te
beschermen.

3

4 DRAADPLATFORM
Vlak, met dubbele draad rondom,
oplopend glijvlak aan voorzijde voor
gemakkelijker in elkaar schuiven.

4

Standaarduitvoering
Frame van plat ovale buis, stangen van ronde buis met
vervangbare handbeugels van onbreekbaar kunststof. Vlak
draadplatform met dubbele draad rondom, met oplopend
glijvlak aan voorzijde voor gemakkelijker in elkaar schuiven.

Oppervlak: hoogglans-verzinkt-gechromateerd met
ingebrande kunststof lakbescherming.
Wielen: originele Wanzl-zwenkwielen met loopvlak van
polyurethaan, wiel-Ø 125 mm, aan achterzijde met
stootringen.

Doordachte details

Ergonomisch

De aanslag beschermt de
handen tegen verwondingen.
Aan de handbeugel bevindt
zich de praktische tassenhaak.

Makkelijk hanteerbare
handbeugels en aangenaam
grote beenafstand.
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02.01 – 02.03 Bestelgedeelte serie SP
SP3

SP4

610

560

1060

650

275 (315)

390

980

980

560

1060

650

275 (315)

650

390

1060

1100 (1140)

540

610

275 (315)

980

610

1100 (1140)

SP2

1100 (1140)

Serie SP

Bestelnr.

Bestelnr.

Bestelnr.

Bestelnr.

Bestelnr.

Bestelnr.

05.20456.51
1060 x 650 x 1100
940 x 540
125
28 / 250
300
3800
16000
360
4310
18710

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

Houten platform

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Houten platform met geribbeld rubberen oppervlak

00.90950.51

00.90950.51

00.22437.51

00.22437.51

00.23181.51

00.23181.51

Houten platform met derde beugel

–

–

Standaard

Standaard

–

–

–

–

00.22437.51

00.22437.51

–

–

–

–

–

–

–

–

Korf voor kleine artikelen met kinderzitje

00.76630.51

00.76630.51

00.76630.51

00.76630.51

–

–

4 originele Wanzl-zwenkwielen

60.14577.00

–

60.14577.00

–

60.14577.00

–

4 zwenkwielen ‘bonded-on’

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Voor rolbanden: 4 Wanzl-rolbandwielen,
Ø 125 mm / Ø 160 mm

Op aanvraag*

Op aanvraag*

Op aanvraag*

Op aanvraag*

Op aanvraag*

Op aanvraag*

Vijfde wiel, rubber loopvlak, Ø 125 mm

–

60.15255.51

–

60.15255.51

–

60.15255.51

Vlaggenstang met kunststof vlag, onbedrukt

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

Opdruk op kunststof vlag

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Reclamebord, onbedrukt, zonder bevestigingsmateriaal

Hoogglans-verzinkt-gechromateerd met ingebrande kunststof lakbescherming
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Lengte x breedte platform (mm)
2 vaste wielen / 2 zwenkwielen, wiel-Ø (mm)
Gewicht / draagvermogen (kg)
Diepte per geneste wagen (mm)
Benodigde ruimte voor 10 wagens (mm)
Benodigde ruimte voor 50 wagens (mm)
Nestdiepte per wagen met korf voor kleine artikelen met kinderzitje (mm)
Benodigde ruimte voor 10 wagens met korf voor kleine artikelen met kinderzitje (mm)
Benodigde ruimte voor 50 wagens met korf voor kleine artikelen met kinderzitje (mm)
Alternatief: platformen

Voor rolbanden: houten platform met geribbeld rubberen
oppervlak
Voor rolbanden: houten platform met geribbeld rubberen
oppervlak en derde beugel

Alternatief: warenkorf
Alternatief: wielen

Accessoires

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

Reclamebord, onbedrukt, zonder bevestigingsmateriaal voor
00.82926.07
wagens met korf voor kleine artikelen met kinderzitje

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

Muntsloten
Wanzl-Sidebox

* Afhankelijk van rolband
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02.01 – 02.03 Bestelgedeelte serie SP
Serie SP

SP5

SP2 M

720

670

1130

995

610

610
1190

1330

1015

790

Bestelnr.

Bestelnr.

05.64684.51
1320 x 780 x 1140
1180 x 650
160
42 / 400
330
4300
17500
–
–
–

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

Houten platform

Standaard

00.96529.51

Houten platform met geribbeld rubberen oppervlak

77.19944.52

00.96145.51

Houten platform met derde beugel

00.36624.52

00.22919.51

77.19944.52

00.96145.51

–

00.22890.51

Korf voor kleine artikelen met kinderzitje

–

00.76630.51

4 originele Wanzl-zwenkwielen, Ø 125 mm

–

60.80344.00

4 zwenkwielen ‘bonded-on’, Ø 125 mm / Ø 160 mm

Op aanvraag

–

Voor rolbanden: 4 Wanzl-rolbandwielen,
Ø 125 mm / Ø 160 mm

Op aanvraag*

Op aanvraag*

Vijfde wiel, rubber loopvlak, Ø 125 mm

60.07797.52

–

Vlaggenstang met kunststof vlag, onbedrukt

05.10509.52

05.16386.51

Opdruk op kunststof vlag

Op aanvraag

Op aanvraag

Reclamebord, onbedrukt, zonder bevestigingsmateriaal

00.90605.07

00.82926.07

Hoogglans-verzinkt-gechromateerd met ingebrande kunststof lakbescherming
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Lengte x breedte platform (mm)
2 vaste wielen / 2 zwenkwielen, wiel-Ø (mm)
Gewicht / draagvermogen (kg)
Diepte per geneste wagen (mm)
Benodigde ruimte voor 10 wagens (mm)
Benodigde ruimte voor 50 wagens (mm)
Nestdiepte per wagen met korf voor kleine artikelen met kinderzitje (mm)
Benodigde ruimte voor 10 wagens met korf voor kleine artikelen met kinderzitje (mm)
Benodigde ruimte voor 50 wagens met korf voor kleine artikelen met kinderzitje (mm)
Alternatief: platformen

Voor rolbanden: houten platform met geribbeld rubberen
oppervlak
Voor rolbanden: houten platform met geribbeld rubberen
oppervlak en derde beugel

Alternatief: warenkorf
Alternatief: wielen

Accessoires

Reclamebord, onbedrukt, zonder bevestigingsmateriaal voor
–
wagens met korf voor kleine artikelen met kinderzitje

00.82926.07

Muntsloten
Wanzl-Sidebox

615

220

440

920

01.20095.01

01.20100.01

* Afhankelijk van rolband
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02.04 Platenwagen S
De tweede wagen voor het vervoer van platen
› Wereldwijd uniek omdat de platenwagen nestbaar is
› Voor veilig transport van grote platen
› Met TÜV-keurmerk

PLATENWAGEN S
met warenkorf, reclameborden en
Wanzl-Sidebox

pat. pend.

Ruimtebesparend

Twee varianten

Benodigde ruimte in
elkaar geschoven
per wagen
260 mm
10 wagens
3100 mm

(optioneel)
Handig voor het kopen
van kleine artikelen:
geïntegreerd warenrek of
geïntegreerde warenkorf.
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02.04 Platenwagen S
Exclusief bij Wanzl en wereldwijd uniek omdat de platenwagen
nestbaar is. Met TÜV-keurmerk – voor veilig transport van grote platen.

1 BUISCONSTRUCTIE
Robuuste en hoogwaardige constructie
voor hoge belasting.

1

2 WARENKORF (OPTIONEEL)
Handig voor het kopen van kleine
artikelen. Alternatief: warenrek

6

3 WANZL ‘BONDED-ON’-WIELEN
Voor een hoog draagvermogen,
rechtuitstabiliteit en een rustige loop.
4 zwenkwielen met kogellagers en
rubber loopvlak, waarvan 2 met rem.

2

4 OPSTELVLAK
Schuin, met drie draagplateaus en twee
begrenzingsbeugels voor veilig transport van grote platen.
5 MUNTSLOT SIDEBOX

3
6

(OPTIONEEL)
Met gebruiksvriendelijke muntgleuven.
Smal van constructie en op een
ergonomische plaats gemonteerd.
pat. pend. / design pend.

6 RECLAMEBORDEN (OPTIONEEL)
4

Onbedrukt, opdruk op aanvraag.

5
pat. pend.

Standaarduitvoering
Oppervlak: hoogglans-verzinkt-gechromateerd en met
transparante of gekleurde kunststof poederlak.
Wielen: Wanzl ‘bonded-on’-wielen Ø 160 mm met rubber
loopvlak, waarvan 2 wielen met rem.

Stevige buisconstructie met hoge beugel. Drie schuine
draagplateaus met slipvaste kunststof inzetstukken ter
bescherming van de artikelen. Twee begrenzingsbeugels.

Platenwagen S
Bestelnr.

230

650
1360

680

1380

1030

1160

150

1190

Accessoires

Hoogglans-verzinkt-gechromateerd
Kunststof poederlak
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Wiel-Ø (mm)
Gewicht / draagvermogen (kg)
Diepte per geneste wagen (mm)
Benodigde ruimte voor 10 wagens (mm)
Benodigde ruimte voor 50 wagens (mm)
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05.41923.52
05.41923.76
1360 x 680 x 1380
160
27 / 200
260
3100
13500

Warenrek
Warenkorf
Vlaggenstang met vlag, onbedrukt
Muntslot Wanzl-Sidebox
Reclamebord boven
Reclamebord zijkant

05.43279.52
05.43166.52
05.43957.52
01.20100.01
05.60456.07
05.60569.07
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02.05 Platenwagen L
Voor de vakafdeling van bouwmarkten en doe-het-zelfcentra
› Ruimtebesparend nestbaar
› Comfortabel en veilig manoeuvreren
› Met TÜV-keurmerk

PLATENWAGEN L
met warenkorf, warenrek, vlaggenstang en
Wanzl-Sidebox

pat. pend.

Ruimtebesparend

Praktisch (optioneel)

Benodigde ruimte in
elkaar geschoven
per wagen 270 mm
10 wagens 3300 mm

Geïntegreerd warenrek
voor kleine artikelen. Naar
wens met extra warenkorf.
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warenkorf

warenrek
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02.05 Platenwagen L
Niet alles laat zich gemakkelijk vervoeren. Met de perfect afgestemde Wanzl
 latenwagens wordt elk transport bijna kinderspel en wordt uw klanten het leven
p
gemakkelijker gemaakt. Ongeacht of ze planken, lijsten, lange balken, platen of
andere grote materialen vervoeren.

1 VLAGGENSTANG (OPTIONEEL)
Vlaggenstang met vlag, onbedrukt.
1

2 WARENKORF EN WARENREK
(OPTIONEEL)
Handig voor het kopen van kleine
artikelen. Alternatief: op aanvraag met
een extra geïntegreerde warenkorf.
3 WANZL ‘BONDED-ON’-WIELEN
Voor een hoog draagvermogen,
rechtuitstabiliteit en een rustige loop.
4 zwenkwielen met kogellagers en
rubber loopvlak, waarvan 2 met rem.

2

4 OPSTELVLAK
Schuin, met drie draagplateaus en
twee begrenzingsbeugels voor veilig
transport van grote platen.
3

5 MUNTSLOT SIDEBOX
(OPTIONEEL)
Met gebruiksvriendelijke muntgleuven.
Smal van constructie en op een
ergonomische plaats gemonteerd.
pat. pend. / design pend.

4

5
pat. pend.

Standaarduitvoering
Oppervlak: hoogglans-verzinkt-gechromateerd en met
transparante of gekleurde kunststof poederlak.
Wielen: Wanzl ‘bonded-on’-wielen Ø 160 mm met rubber
loopvlak, waarvan 2 wielen met rem.

Stevige buisconstructie met groot draagvermogen.
Drie schuine draagplateaus met slipvaste kunststof
inzetstukken ter bescherming van de artikelen. Twee
begrenzingsbeugels.

Platenwagen L

1695

205
392

1020

Bestelnr.

750

Accessoires

Hoogglans-verzinkt-gechromateerd
Kunststof poederlak
Lengte x breedte x hoogte (mm)
Wiel-Ø (mm)
Gewicht / draagvermogen (kg)
Diepte per geneste wagen (mm)
Benodigde ruimte voor 10 wagens (mm)
Benodigde ruimte voor 50 wagens (mm)
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05.12204.52
05.12204.76
1695 x 750 x 1020
160
29 / 300
270
3300
14100

Warenrek
Warenkorf
Vlaggenstang met vlag, onbedrukt
Muntslot Wanzl-Sidebox

00.48990.52
00.53510.52
05.09719.52
01.20100.01
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