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 My w Wanzl wiemy, jakich rozwiązań będą potrzebować klienci w przyszłości. Jako 
lider w produkcji wózków sklepowych na świecie dostarczamy odpowiednie rozwiązania. 
Jednak nie zadowala nas to, że nasze produkty i systemy samoobsługowe są zgodne z 
duchem czasu. Dbamy o to, by w kwestii technologii oraz wzornictwa były zawsze o krok 
do przodu.

 Dzisiaj w firmie Wanzl nad nowymi obszarami biznesowymi i produktami, wyjątkowym 
designem, niezmiennie wysoką jakością oraz efektywną produkcją pracuje ponad 4500 
pracowników w siedmiu zakładach produkcyjnych.  
Cel: zadowoleni klienci.

 Produkty marki Wanzl są jedyne w swoim rodzaju. Dzięki specjalistycznej wiedzy, cią-
głości i niezawodności produktów, innowacyjnym rozwiązaniom i technologii firma Wanzl 
zapewnia efektywne procesy, a przez to sukces biznesowy swoim partnerom oraz ich 
przewagę nad konkurencją. 

Ponad 65 lat innowacji

Początek niekończącej się historii sukcesu

Świat się zmienia.
Wykorzystaj to!
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Innowacyjne produkty z pierwszej ręki

Highlights_MADE BY WANZL

KÓŁKA WŁASNEJ PRODUKCJI WŁASNE PROJEKTY CAD

 Wanzl wyznacza standardy produkcji: Dzięki dokładnie określonej polityce jakości 
Wanzl, w procesie produkcyjnym powstają  produkty stworzone z najlepszych surowców, 
precyzyjnie wykonane i wykończone. W ten sposób zapewniamy w dłuższej perspektywie 
prawie niewymagającą konserwacji eksploatację i opłacalność każdej inwestycji.

 Wanzl wyznacza standardy jakości: Szczególnie w kwestii komfortu jazdy - niewyma-
gające konserwacji kółka, podwójnie łożyskowane łożyskiem kulkowym, o wytrzymałych 
bieżnikach sprawiają, że nasze wózki transportowe pracują cicho, lekko i wygodnie.

 Wanzl wyznacza standardy innowacji: Zbudowane na doświadczeniu - sprawdzone w 
praktyce, dzięki nowoczesnej technologii produkcji i montażu tworzymy innowacyjne i 
przyszłościowe rozwiązania, wyznaczając jednocześnie nowe standardy w dziedzinie 
wydajności i ergonomii produktów. 

Produkcja

Jakość

Innowacja
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MONTAŻ: przez wykwalifikowanych fachowców NAPRAWA: z szybkim czasem reakcjiPRZEGLĄD TECHNICZNY: zgodnie z oczekiwaniami klienta

 Od lat Firma Wanzl oferuje światowy bestseller – wózek sklepowy, który spełnia naj-
wyższe wymagania eksploatacyjne. Również w przypadku usług serwisowych stosujemy te 
same zasady. Badamy czy świadczone usługi, (kompleksowe lub bazowe) takie jak przeglądy, 
naprawy, mycie, części zamienne, są realizowane na najwyższym poziomie i są dopasowane 
do indywidualnych potrzeb klienta. Jako największy producent wózków sklepowych pilnuje-
my tego na całym świecie, ponieważ dopiero połączenie najwyższej jakości i indywidualnego 
serwisu pozwala uzyskać dobrą pozycję wśród konkurencji przy jednoczesnej minimalizacji 
całkowitych kosztów posiadania (TCO). Atrakcyjne pakiety kompleksowych usług serwiso-
wych lub wybrane pojedyncze usługi Wanzl pozwalają utrzymać zakupione wózki transporto-
we w należytym stanie.

 Wanzl Hotline dostępna niemalże w każdej sprawie. Nasza telefoniczna linia serwisowa 
działa w standardowych godzinach pracy. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu przez telefon, 
nasz serwisant uda się do Państwa osobiście.

Serwis – wszędzie i o każdej porze

Montaż, przegląd i naprawa wykonywane przez 
specjalistów

Bezpośredni kontakt: tel. +48 22 739 50 12 lub +48 601 948 687

www.wanzl.com
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01 Wózki transportowe

02 Wózki transportowe SP i specjalne
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08 T21 09 T24
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01 Przegląd produktów

03 MUC 40002 MUC 30001 MUC 200

05 T26B04 T25

01.01 – 01.03 Wózki transportowe, seria MUC, wielofunkcyjne

01.05 – 01.08 Wózki transportowe, seria T, wózki o dużej nośności

07 T4006 T31B

01.08 – 01.09 Wózki transportowe do zadań specjalnych
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01 Wózki transportowe
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Idealne rozwiązanie do rozmaitych zadań transportowych w sklepach specjalistycznych

01.01 Wózek transportowy MUC® 200

› Stabilny, stylowy i bardzo utalentowany

› Różne warianty wyposażenia

› Dla wielu branż – również do marketów budowlanych

MUC 200
Wózek transportowy opcjonalnie 
z 5. kółkiem i Wanzl-Box Solid
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3

1

1 WANZL-BOX SOLID (OPCJONALNIE)
Sprawdzony automat na monety.

2 KOSZ
Na życzenie ze zintegrowanym siedzon-
kiem dla dziecka (26 litrów). Alterna-
tywnie: wysuwany kosz (28 litrów / po 
wysunięciu 48 litrów) na życzenie ze 
zintegrowanym siedzonkiem dla dziecka

3 KÓŁKA SKRĘTNE FIRMY WANZL
Lekkie i ciche dzięki łożyskom kulkowym 
i gumowym bieżnikom.

4 5-TE KÓŁKO (OPCJONALNIE)
Opcjonalne 5-te kółko wydatnie popra-
wia stabilność toru jazdy oraz komfort 
prowadzenia.

5 PLATFORMA DRUCIANA  
Z obrzeżem z podwójnego drutu oraz 
listwą odbojową z przodu i z tyłu.

4 5

2

01.01 Wózek transportowy MUC® 200

 Zalety wózków Multi-Cart serii 200 jako pierwsze odkryły sklepy z napojami. Obecnie te 
wózki transportowe są dostępne w wielu wariantach wyposażenia i akcesoriów w sklepach  
z urządzeniami RTV-AGD a także w sklepach z akcesoriami motoryzacyjnymi, dom i ogród, 
artykułami dla dzieci i w wielu innych.

Wsuwane jeden w drugi  
zajmują niewiele miejsca  
w rzędzie.

Oszczędność miejsca

Stabilna konstrukcja z rury płasko-owalnej z rączką z rury 
okrągłej i nakładkami ochronnymi uchwytu z tworzywa 
sztucznego. Kosz o małych oczkach i antypoślizgowa 
platforma druciana.

Wyposażenie seryjne

Platforma druciana (standar-
dowa), platforma drewniana 
i platforma drewniana 
z nakładką z gumy ryflowanej.

3 platformy

Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki 
połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.
Kółka: Oryginalne kółka skrętne firmy Wanzl o średnicy 
125 mm, gumowy bieżnik, z tyłu seryjnie wyposażone 
w pierścienie odbojowe z tworzywa sztucznego.
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Zaprojektowany z myślą o centrach ogrodniczych i marketach budowlanych

01.02 Wózek transportowy MUC® 300

› Łatwy załadunek 

› Bezproblemowy transport

› Komfort użytkowania

MUC 300
Wózek transportowy z akcesoriami 
Wanzl-Box Classic
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3

1
1 WANZL-BOX CLASSIC (OPCJONALNIE) 
Sprawdzony automat na monety. 
 

2 SKŁADANY KOSZ 
Wersja nierozkładana kosza, na życzenie 
może być wyposażona w siedzonko 
dla dziecka (34 litry, lub alternatywnie 
wersja długa kosza (46 litrów).

 
3 KOSZYK NA DROBNE ARTYKUŁY 
Gotowy na zakupy, nawet gdy duży 
kosz jest złożony. 
 

4 KÓŁKA SKRĘTNE WANZL 
Lekkie i ciche dzięki łożyskom kulkowym 
i gumowym bieżnikom.  
 

5 PLATFORMA DRUCIANA z obrze-
żem z podwójnego drutu oraz listwą 
odbojową z tworzywa sztucznego z 
przodu i z tyłu.

5

2

01.02 Wózek transportowy MUC® 300

 Praktyczna i przyjazna rodzinom seria wózków Multi-Cart 300 sprawdza się w transporcie 
wszystkich dużych i nieporęcznych towarów w markecie budowlanym i centrum ogrodni-
czym. Dzięki składanemu koszowi oraz innym praktycznym detalom wózki serii MUC 300 ide-
alnie spisują się w tego typu sklepach zapewniając odpowiedni komfort klientom.

Wsuwane jeden w drugi, z podniesionymi lub 
opuszczonymi koszami zajmują niewiele miejsca w 
rzędzie i są gotowe do użycia.

Gotowy do jazdy

Stabilna konstrukcja z rury płasko-owalnej z rączką z rury okrą-
głej i nakładkami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Składany 
kosz z obrotowymi łożyskami i tłumikami hałasów z tworzywa 
sztucznego, kosz na drobne artykuły o małych oczkach. 
Antypoślizgowa platforma druciana. 

Wyposażenie seryjne

Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki połysk 
z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.
Kółka: Oryginalne kółka skrętne firmy Wanzl o średnicy 125 mm, 
gumowy bieżnik, z tyłu seryjnie wyposażone w pierścienie odbo-
jowe z tworzywa sztucznego.

4
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Polegają na nim sklepy typu cash and carry i większe markety

01.03 Wózek transportowy MUC® 400

› Największa platforma w serii MUC 

› Zoptymalizowana funkcja wsuwania jednego wózka w drugi

› Wygodne prowadzenie i bezpieczne manewrowanie

MUC 400
Wózek transportowy z akcesoriami 
Wanzl-Box Classic
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Wsuwane jeden w 
drugi zajmują niewiele 
miejsca w rzędzie.

Oszczędność 
miejsca

1
1 WANZL-BOX CLASSIC (OPCJONALNIE)
Sprawdzony automat na monety.

2 KOSZ
Na życzenie ze zintegrowanym 
siedzonkiem dla dziecka (48 litrów). Al-
ternatywnie: wysuwany kosz (46 litrów 
/ po wysunięciu 82 litry), na życzenie 
ze zintegrowanym siedzonkiem dla 
dziecka.

3 KÓŁKA SKRĘTNE FIRMY WANZL
Lekkie i ciche dzięki łożyskom kulkowym 
i gumowym bieżnikom.

4 PLATFORMA DRUCIANA 
Z obrzeżem z drutu jako zabezpieczenie 
antypoślizgowe.

2

01.03 Wózek transportowy MUC® 400

 Wózki Multi-Cart serii 400 wyróżniają się dużą platformą, obszernym 
koszem i przemyślanymi detalami. Sklepy typu cash and carry i większe mar-
kety wybierają zaawansowaną technikę i przemyślane rozwiązania, które 
pozwalają załadować wózek sklepowy dużym ciężarem, umożliwiajc wygodne 
prowadzenie i bezpieczne manewrowanie.

Stabilna konstrukcja z rury płasko-owalnej z osłonami z two-
rzywa sztucznego tłumiącymi hałas, z rączką z rury okrągłej 
i nakładkami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Kosz o małych 
oczkach i antypoślizgowa platforma druciana.

Wyposażenie seryjne

Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki połysk 
z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.
Kółka: Oryginalne kółka skrętne firmy Wanzl o średnicy 125 mm, 
gumowy bieżnik, z tyłu seryjnie wyposażone w pierścienie odbo-
jowe z tworzywa sztucznego.

3

4

Delikatne układanie

Sprężyna naciskowa pod plat-
formą podnosi ją i zapewnia 
bezproblemowe i ciche zsuwa-
nie wózków.



Wanzl-Box Solid 01.94045.01 01.94060.01

Wanzl-Box Classic 01.75020.01 01.75020.01

Wanzl Sidebox 01.20092.01 01.20092.01

Automaty na monety

Automaty na monety Wanzl do Promobox Plus 01.61065.00 01.61070.00

Automaty na monety Wanzl do Promobox Plus z lupą 01.81065.00 –

Uchwyt na szczotki – 00.96960.51

Maszt z flagą bez nadruku 05.96345.51 05.96345.51

MUC 200

Na ruchomą pochylnię: 4 kółka do jazdy po ruchomych 
pochylniach, średnica 125 mm

2 kółka skrętne z tyłu, 2 kółka stałe z przodu, średnica 125 mm 60.28929.00 60.28929.00

5-te kółko z gumowym bieżnikiem, średnica 100 mm 60.40759.51 60.40759.51

na zamówienie – w zależności od ruchomej pochylni na zamówienie – w zależności od ruchomej pochylni

Wysuwany kosz z siedzonkiem dla dziecka (28–48 litrów) 00.02395.51 –

Wysuwany kosz (28–48 litrów) 00.89287.51 –

Kosz długi (46 litrów) – 00.35961.51

Kosz z siedzonkiem dla dziecka (26 litrów) 00.08059.51 –

4 kółka skrętne z jednym hamulcem 60.41698.00 –

Lupa do czytania 77.00285.95 77.00285.95

Promobox Plus z lupą do czytania 01.81100.00 –

Tabliczka do pisania 05.58422.95 05.76045.95

Promobox Plus 01.61130.00 01.61130.00

Rączka z logo 01.41358.00 01.41358.00

Alternatywnie: kółka

Alternatywnie: kosz

Platforma drewniana 00.22819.51 00.22819.51
Na ruchomą pochylnię: platforma druciana 
z zabezpieczeniem antypoślizgowym 00.40453.51 00.40758.51

z hamulcem nożnym 00.00484.51 00.09180.51

Długość x szerokość x wysokość (mm)
Ocynk. i chrom. na wysoki połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.

Długość x szerokość platformy (mm) 

4 kółka skrętne, średnica kółek (mm)
Waga / nośność (kg)
Głębokość wsuwania wózka (mm)

Miejsce potrzebne na 50 wózków (mm)
Miejsce potrzebne na 10 wózków (mm)

Pojemność kosza (litry)

Alternatywnie: podwozie

1020 x 600 x 1020 
05.06115.51 

850 x 440 

125 
24 / 250
250

13 300
3300

26 

1020 x 600 x 1020 
05.21189.51 

850 x 440 

125 
23,5 / 250
275

14 500
3500

34 

Nr katalogowy Nr katalogowy

Alternatywnie: platformy

Na ruchomą pochylnię: platforma drewniana z nakładką 
z gumy ryflowanej 00.40761.51 00.40761.51
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01.01– 01.03 Specyfikacja techniczna serii MUC®

Seria MUC MUC 300

660
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600

300

940
280
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370
140

Draad 855 / hout 815

Dra
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 / h
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 24
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800
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800
940
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112
0

135
0

-20

865
160

245

1020

590

102
0

600

Akcesoria

 



Wanzl-Box Solid

Wanzl-Box Classic

Wanzl Sidebox

Automaty na monety

Automaty na monety Wanzl do Promobox Plus

Automaty na monety Wanzl do Promobox Plus z lupą

Uchwyt na szczotki

Maszt z flagą bez nadruku

2 kółka skrętne z tyłu, 2 kółka stałe z przodu, średnica 125 mm

5. kółko z gumowym bieżnikiem, średnica 100 mm

Na ruchomą pochylnię: 4 kółka do jazdy po ruchomych 
pochylniach, średnica 125 mm

Wysuwany kosz z siedzonkiem dla dziecka (46–82 litry)

Wysuwany kosz (46–82 litry)

Kosz na drobne artykuły (15 litrów)

Kosz z siedzonkiem dla dziecka (48 litrów)

4 kółka skrętne z jednym hamulcem

Lupa do czytania

Promobox Plus z lupą do czytania

Tabliczka do pisania

Promobox Plus

Rączka z logo

Alternatywnie: kółka

Alternatywnie: kosz

Platforma drewniana
Na ruchomą pochylnię: Platforma druciana 
z zabezpieczeniem przeciw zsunięciu się produktów

z hamulcem nożnym

Długość x szerokość x wysokość (mm)
Ocynkowane i chromowane na wysoki połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.

Długość x szerokość platformy (mm) 

4 kółka skrętne, średnica kółek (mm)
Waga / nośność (kg)
Głębokość wsuwania wózka (mm)

Miejsce potrzebne na 50 wózków (mm)
Miejsce potrzebne na 10 wózków (mm)

Pojemność kosza (litry)

Alternatywnie: podwozie

Alternatywnie: platformy

Na ruchomą pochylnię: platforma drewniana z nakładką 
z gumy ryflowanej
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01.01– 01.03 Specyfikacja techniczna serii MUC®

Seria MUC

Akcesoria

–

01.75035.01

01.20095.01

01.61080.00

01.81080.00

–

05.99783.51

60.42488.00

60.00232.51

na zamówienie – w zależności od ruchomej pochylni

00.40286.51

00.40443.51

–

00.40365.51

60.44974.00

77.00285.00

01.81100.00

05.54354.95

01.61130.00

01.28024.00

00.97677.51

00.40287.51

00.99852.51

1235 x 650 x 1020 
05.52138.51 

1050 x 520 

125 
30 / 250
350

18 600
4400

48 

Nr katalogowy

77.75389.51

MUC 400

270

140220

1170

605

102
0

650

430

340

800

1235
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Sprytny pomocnik do różnorodnych zadań

01.04 Wózek transportowy T25

› Do wszelkiego rodzaju zadań transportowych

› Wyjątkowa zwrotność

› Wytrzymała konstrukcja – doskonała jakość

T25
Wózek transportowy
z akcesoriami Wanzl-Box Solid
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3

1

1 WANZL-BOX SOLID (OPCJONALNIE)
Sprawdzony automat na monety.

2 KOSZ NA DROBNE ARTYKUŁY
Idealny na zakupy w ostatniej chwili – 
kosz na drobne artykuły lub produkty 
luzem (15 litrów) 

3 KÓŁKA SKRĘTNE FIRMY WANZL
Lekkie i ciche dzięki zastosowaniu łożysk 
kulkowych i gumowego bieżnika.

4 PODWOZIE
Konstrukcja z rury owalnej. Osłony 
z tworzywa sztucznego o właściwo-
ściach tłumiących hałas.

5 PLATFORMA DRUCIANA
Obrzeże z drutu zabezpiecza towar 
przed zsunięciem się. Listwa odbojowa 
z tworzywa sztucznego chroni wózek 
i wyposażenie sklepu. Alternatywnie: 
Platforma drewniana

4 5

2

01.04 Wózek transportowy T25

 Ten model to popularny, uniwersalny wózek stosowany w wielu branżach. Sprawdza 
się w sklepach lub jako transporter w magazynach i działach produkcji. A wszędzie 
przekracza oczekiwania.

Oszczędność miejsca dzięki możliwości wsunięcia jednego wózka 
w drugi. Podwozie z rury płasko-owalnej z osłonami z tworzywa 
sztucznego tłumiącymi hałas. Uchwyt z rury okrągłej ze schowa-
nym połączeniem śrubowym.  Antypoślizgowa platforma druciana 
z obrzeżem z podwójnego drutu. Kosz druciany o małych oczkach.

Wyposażenie seryjne

Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki połysk oraz 
powlekana proszkowo przezroczystym tworzywem sztucznym. 
Kółka: Oryginalne kółka skrętne firmy Wanzl o średnicy 125 mm, 
gumowy bieżnik, z tyłu seryjnie wyposażone w pierścienie odbojowe 
z tworzywa sztucznego.

Platforma wózka cicho i 
bezpiecznie wsuwa się po 
listwach odbojowych 
z tworzywa sztucznego 
kolejnego wózka.

Oszczędność miejsca

Doskonała trwałość i wykoń-
czenie materiału: rama i pod-
wozie z rury owalnej.

Materiał i technologia
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Wymagania rosną

01.05 Wózek transportowy T26B

› Do zadań transportowych wszelkiego rodzaju

› Lekkie i ciche kółka zapewniają niezwykłą zwrotność

› Wytrzymała konstrukcja – doskonała jakość

T26B
Wózek transportowy
opcjonalnie z platformą drewnianą
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3

1

1 UCHWYT
Rączka zapewnia wygodne prowadzenie 
i kierowanie. Na życzenie logo wykonane 
metodą sitodruku na folii, przy użyciu farb 
odpornych na działanie światła.

2 KOSZ
O małych oczkach i bardzo wytrzymały 
(30 litrów).

3 KÓŁKA BONDED-ON FIRMY WANZL
Kółka o średnicy 160 mm, gumowy bieżnik. 
Seryjnie 2 kółka stałe i 2 kółka skrętne.

4 PLATFORMA DREWNIANA 
(OPCJONALNIE)
Płyta wielowarstwowa odporna na działanie 
mrozu i wody z antypoślizgowym wytłocze-
niem w formie siatki. Rama ochronna wokół 
platformy.

4

2

01.05 Wózek transportowy T26B

 Codzienność w handlu nie jest łatwa. A klienci są wymagający. Wyzwaniom można 
sprostać dzięki wytrzymałym i trwałym transporterom, które można wygodnie prowa-
dzić, nawet gdy są w pełni obciążone. Takie właśnie cechy nasi partnerzy handlowi 
cenią w produktach firmy Wanzl.

Konstrukcja z rury płasko-owalnej. Uchwyt z nakładkami 
z tworzywa sztucznego. Antypoślizgowa platforma dru-
ciana z obrzeżem z drutu. Osłony z tworzywa sztucznego 
na ramie i platformie tłumiące hałas. Kosz zabezpieczony 
ramą z rury płasko-owalnej.

Wyposażenie seryjne Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki 
połysk oraz powlekana proszkowo przezroczystym two-
rzywem.
Kółka: Oryginalne kółka Bonded-on firmy Wanzl, 2 kółka 
stałe i 2 kółka skrętne o średnicy 160 mm, gumowy bież-
nik, z tyłu wyposażony seryjnie w pierścienie odbojowe 
z tworzywa sztucznego.

Podwozie – bardzo stabilna 
konstrukcja ramy, jednoczę-
ściowa i w pełni spawana. 
Przeznaczona do dużych 
obciążeń.

Technologia wypróbo-
wana w praktyce

Dzięki zastosowaniu sprężyny 
naciskowej pod platformą 
możliwe jest ciche i delikatne 
zsuwanie wózków.

Sprężyna naciskowa
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Wytrzymałe rozwiązanie na duże zakupy

01.06 Wózek transportowy T31B

› Duża przestrzeń załadunku

› Wytrzymała konstrukcja do dużych obciążeń

› Wygoda załadunku dzięki podwyższonej platformie

T31B
Wózek transportowy opcjonalnie 
z tabliczką do pisania, 5-tym kółkiem, 
odbojnikami oraz Wanzl-Sidebox
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4

1

1 WANZL-SIDEBOX (OPCJONALNIE)
Doskonale zintegrowany automat na 
monety. Ergonomiczna, wysokiej jakości 
obudowa z tworzywa sztucznego ze zin-
tegrowaną szczeliną na monety. Łańcuch 
i klucz ze stali nierdzewnej.

pat. pend. / design pend.

2 TABLICZKA DO PISANIA 
(OPCJONALNIE)
Znormalizowany format A4, pionowa. 
Z tworzywa sztucznego, z listwą zacisko-
wą i zabezpieczeniem antypoślizgowym.

3 KOSZ
O małych oczkach i bardzo wytrzymały 
(32 litrów).

4 KÓŁKA BONDED-ON FIRMY WANZL
Kółka o średnicy 160 mm, gumowy bieżnik. 
Seryjnie 2 kółka stałe i 2 kółka skrętne. 
Ilustracja przedstawia 4 kółka skrętne 
i 5-te kółko. 

5 5-TE KÓŁKO (OPCJONALNIE)
Łatwe kierowanie i obracanie wózkiem 
w miejscu. Przy wyposażeniu wózka w 4 
kółka skrętne zapewnia bezpieczeństwo  
na odcinkach nachylonych (EP 0 352 647 
B1).

6 PLATFORMA DRUCIANA
Drut na obwodzie zabezpiecza towary 
przed zsuwaniem się. 
Alternatywnie: platforma drewniana

5 6

3

01.06 Wózek transportowy T31B

 Mistrz załadunku o wytrzymałej konstrukcji, idealnie przystosowany do 
wymagań codziennego handlu. Przeznaczony do załadunków o dużej objęto-
ści i wadze, a mimo to zapewniający łatwość prowadzenia.

Dzięki zastosowaniu 
sprężyny naciskowej 
wózki zsuwają się 
wyjątkowo cicho i deli-
katnie.

Oszczędność 
miejsca

Konstrukcja z rury płasko-owalnej. Uchwyt z nakładkami 
z tworzywa sztucznego. Antypoślizgowa platforma dru-
ciana. Osłony z tworzywa sztucznego na ramie i platfor-
mie drucianej tłumiące hałas. Kosz zabezpieczony ramą 
z rury płasko-owalnej.

Wyposażenie seryjne

Platformy drewniane lub plat-
formy drewniane z nakładką 
z gumy ryflowanej. Nakładka 
z gumy ryflowanej zabezpiecza 
towary przed zsuwaniem się.

Platformy (alternatywne)

Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki 
połysk oraz powlekana proszkowo przezroczystym two-
rzywem sztucznym.
Kółka: Oryginalne kółka Bonded-on firmy Wanzl, 2 kółka 
stałe i 2 kółka skrętne o średnicy 160 mm, gumowy bież-
nik, z tyłu wyposażone seryjnie w pierścienie odbojowe 
z tworzywa sztucznego.

2
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Praktyczne rozwiązanie do sklepów cash and carry

01.07 Wózek transportowy T40

› Duża platforma – wyższy komfort

› Do dużych obciążeń i dużych ilości towarów

› Istotnie wpływa na zwiększanie obrotów sklepu

T40
Wózek transportowy opcjonalnie 
z wysuwanym koszem oraz 
Wanzl-Sidebox
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3

1

1 WANZL-SIDEBOX (OPCJONALNIE)
Automat na monety ze zintegrowaną 
szczeliną na monety. Łańcuch i klucz ze stali 
nierdzewnej.
pat. pend. / design pend.

2 WYSUWANY KOSZ (OPCJONALNIE)
O małych oczkach, bardzo wytrzymały (70 
litrów / po wysunięciu 108 litrów).

3 KÓŁKA BONDED-ON FIRMY WANZL
Zapewniają dużą nośność oraz precyzyjne 
i ciche prowadzenie. Kółka o średnicy 200 
mm, gumowy bieżnik, z tyłu pierścienie 
odbojowe z tworzywa sztucznego.

4 5-TE KÓŁKO
Łatwe kierowanie i obracanie wózkiem 
w miejscu. Bezpieczeństwo jazdy na odcin-
kach nachylonych
pat. pend.

5 PLATFORMA DRUCIANA
Wzmocniona pionowymi płaskownikami sta-
lowymi i zabezpieczeniem antypoślizgowym. 
Alternatywnie: platforma drewniana

4 5

2

01.07 Wózek transportowy T40

 Uniwersalny transporter z jedną z największych platform – przeznaczony do 
dużych obciążeń i dużych ilości towarów. Wyposażony w platformę drucianą lub 
drewnianą. Piąte kółko znacząco zwiększa komfort, ponieważ dzięki niemu 
wózki T40 można lekko prowadzić i obracać w miejscu. Dzięki temu ten wózek 
trzyma tor jazdy niezależnie od obciążenia.

Niezwykle stabilna konstrukcja 
ramy do ekstremalnego obciążenia 
przez długi czas. Amortyzujące 
profile z tworzywa sztucznego 
zapewniają ciche prowadzenie.

Konstrukcja z rury płasko-owalnej z odbojnicami. Uchwyt z 
nakładkami z tworzywa sztucznego. Platforma druciana 
wzmocniona pionowymi płaskownikami stalowymi i ramą 
ochronną. Element i profile z tworzywa sztucznego tłu-
miące hałas. Kosz o małych oczkach zabezpieczony ramą 

Wyposażenie seryjne

Zawsze w zasięgu wzroku: 
uchwyt z indywidualną wkładką 
reklamową, wykonaną metodą 
sitodruku pod przezroczystą 
osłoną z tworzywa sztucznego.

Nośnik reklamy  
(opcjonalnie)

z rury płasko-owalnej.
Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki 
połysk oraz powlekana proszkowo przezroczystym two-
rzywem sztucznym.
Kółka: Kółka skrętne Bonded-on firmy Wanzl o średnicy 
200 mm, gumowy bieżnik. 5-te kółko Bonded-on o średnicy 
125 mm.

Wytrzymałość na 
duże obciążenia



Nr katalogowyNr katalogowy

Nadruk na fladze na zamówienie na zamówienie

60.79213.004 kółka skrętne z gumowym bieżnikiem Bonded-on seryjnie

Wanzl Sidebox

1 hamulec z 4 kółkami skrętnymi 60.35482.00 60.30963.00

Tabliczka do pisania, znormalizowany format A4,  
z tworzywa sztucznego i z zaciskiem na listę zakupów 05.58422.95 05.57405.95

Rączka z logo 01.05424.00 01.41358.00

2 kółka stałe z przodu, 2 kółka skrętne z tyłu, bieżnik 
Bonded-on, średnica 200 mm – –

5-te kółko, gumowy bieżnik 60.99824.52 60.37403.52

Na ruchomą pochylnię: 4 kółka do jazdy po ruchomych 
pochylniach firmy Wanzl na zamówienie – w zależności od ruchomej pochylni na zamówienie – w zależności od ruchomej pochylni

01.20100.01 01.20100.01

Maszt z flagą bez nadruku 05.23279.52 –

Alternatywnie: Kółka

Automaty na monety

Alternatywnie: kosz

Wysuwany kosz – –

Na ruchomą pochylnię: Platforma drewniana z nakładką 
z gumy ryflowanej 00.99996.52 –

Platforma drewniana 00.91057.52 00.27461.52

Na ruchomą pochylnię: Platforma druciana 
z zabezpieczeniem antypoślizgowym 00.64922.52 –

Alternatywnie: platformy

Długość x szerokość x wysokość (mm)
Ocynkowane i chromowane na wysoki połysk oraz powlekane proszkowo przezroczystym tworzywem

Długość x szerokość platformy (mm) 

Średnica kółek (mm)
Waga / nośność (kg)
Głębokość wsuwania wózka (mm)

Miejsce potrzebne na 50 wózków (mm)
Miejsce potrzebne na 10 wózków (mm)

Pojemność kosz (litry)

1060 x 550 x 975 
05.18570.52 

830 x 435 

125 
15 / 250
295

15 500
3700

15 

1160 x 680 x 975 
05.23914.52 

940 x 540 

160 
33 / 500
325

17 100
4100

30 

30
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01.04 – 01.07 Specyfikacja techniczna serii T

Seria T T25 T26B

550

830

1060

510

234 221

975

435
940

395

1160

600

975

680

Akcesoria

 



Nadruk na fladze – na zamówienie

Rączka z logo 01.62439.00 01.56126.00

4 kółka skrętne z gumowym bieżnikiem Bonded-on 60.79213.00 seryjnie z 5. kółkiem

1 hamulec z 4 kółkami skrętnymi 60.30963.00 60.15482.00

Tabliczka do pisania, znormalizowany format A4,  
z tworzywa sztucznego i z zaciskiem na listę zakupów 05.57405.95 05.00860.95

2 kółka stałe z przodu, 2 kółka skrętne z tyłu, bieżnik 
Bonded-on, średnica 200 mm na zamówienie –

5-te kółko z gumowym bieżnikiem, średnica 125 mm 60.00791.52 seryjnie

Na ruchomą pochylnię: 4 oryginalne kółka do jazdy po rucho-
mych pochylniach firmy Wanzl, typ 5, średnica 160 mm na zamówienie –

Wanzl Sidebox 01.20095.01 01.20090.01

Maszt z flagą bez nadruku – 05.40341.52

Alternatywnie: kółka

Automaty na monety

Wysuwany kosz – 00.94327.52

Alternatywnie: kosz

Platforma drewniana z nakładką z gumy ryflowanej – 00.15757.52

Platforma drewniana 00.91119.52 00.15418.52

Na ruchomą pochylnię: Platforma druciana 
z zabezpieczeniem antypoślizgowym 00.82280.52 –

Alternatywnie: platformy

Długość x szerokość x wysokość (mm)
Ocynk. i chrom. na wysoki połysk oraz powlekane proszkowo przezroczystym tworzywem

Długość x szerokość platformy (mm) 

Średnica kółek (mm)
Waga / nośność (kg)
Głębokość wsuwania wózka (mm)

Miejsce potrzebne na 50 wózków (mm)
Miejsce potrzebne na 10 wózków (mm)

Pojemność kosza (litry)

1420 x 780 x 970 
05.21685.52 

1180 x 650 

160 
41 / 500
330

17 600
4400

32 

1920 x 850 x 1080 
05.26834.52 

1600 x 700 

200 
56 / 500
550

28 900
6900

70 

Nr katalogowy Nr katalogowy
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01.04 – 01.07 Specyfikacja techniczna serii T

Seria T T31B T40

Akcesoria

1180

395

1420

720

970

780

 

1600

490

1920

780

108
0

850
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Składana półka druciana

01.08 Wózek transportowy T21

› Znakomita jakość i wytrzymała konstrukcja

› Oszczędność miejsca dzięki możliwości wsunięcia jednego wózka w drugi

› Składana i opuszczana na tylną ścianę półka druciana

T21

Potrzebne miejsce 
w jednym rzędzie
na jeden transporter 320 mm
10 transporterów 3890 mm

Oszczędność miejsca dzięki 
możliwości wsunięcia 
jednego wózka w drugi Półka druciana jest opusz-

czana na tylną ścianę pod-
czas transportu wyższych 
towarów.

Praktyczny
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3

1

1 UCHWYT WÓZKA
Z rury okrągłej

2 PÓŁKA DRUCIANA
Opuszczana na tylną ścianę. 
Łatwa obsługa. 

3 KÓŁKA SKRĘTNE FIRMY WANZL
4 kółka skrętne z gumowym bieżnikiem.

4 PLATFORMY DRUCIANE 
Platformy z kratki drucianej, antypo-
ślizgowe. Półka druciana na górze, 
z obrzeżem z podwójnego drutu.

4

01.08 Wózek transportowy T21

 Praktyczny towarzysz przy kompletacji. Wózek sklepowy z przeznaczeniem 
do specjalistycznych sklepów o dużych powierzchniach, głównie do towarów 
w kartonach.

Podwozie z rury płasko-owalnej. Pałąki z rury okrągłej. Sta-
bilna platforma druciana. Półka druciana składana do góry, 
z obrzeżem z podwójnego drutu. Osłony z tworzywa 
sztucznego do tłumienia hałasu i delikatnego zsuwania 
wózków.

Wyposażenie seryjne
Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki 
połysk oraz powlekana proszkowo przezroczystym two-
rzywem sztucznym.
Kółka: 4 kółka skrętne, kółka o średnicy 125 mm, gumowy 
bieżnik. Z tyłu wyposażone seryjnie w pierścienie odbo-
jowe z tworzywa sztucznego.

2

Akcesoria
Komplet kółek skrętnych z hamulcem
Automat na monety Wanzl Sidebox
Automat na monety Uniloc

 
60.45087.00
01.20100.01
01.80020.01

Nr katalogowy

Średnica kółek (mm)

Model podstawowy
Długość x szerokość x wysokość (mm)
Długość x szerokość platformy (mm)

Waga / nośność (kg)
Głębokość wsuwania wózka (mm)
Miejsce potrzebne na 10 wózków (mm)
Miejsce potrzebne na 50 wózków (mm)

05.37968.52
880 x 550 x 925/1095
780 x 450
125
22 / 250
300
3600
15 600

T21
880

720 550

925

218
767



34

TROLLEY SYSTEMS | WÓZKI TRANSPORTOWE

Uniwersalny wózek transportowy

01.09 Wózek transportowy T24

› Koszyk o małych oczkach, w razie potrzeby opuszczany na tylną ściankę

› Wysoki komfort użytkowania – doskonała jakość

›  Idealne rozwiązanie do marketów z artykułami biurowymi, do centrów 

ogrodniczych i marketów budowlanych

T24

Możliwość wsuwania przy 
złożonym i rozłożonym 
koszu.

Oszczędność miejsca

Kosz można błyskawicznie 
złożyć do transportu wyż-
szych towarów.

Wygodne przewożenie
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T24
Akcesoria
Rączka z logo
Tabliczka do pisania
Hamulec
Automat na monety Wanzl-Box Classic

 
01.12662.00
05.28190.95
60.38200.00
01.75030.01

Nr katalogowy

Średnica kółek (mm) / poj. kosz (litry)

Model podstawowy
Długość x szerokość x wysokość (mm)
Długość x szerokość platformy (mm)

Waga / nośność (kg)
Głębokość wsuwania wózka (mm)
Miejsce potrzebne na 10 wózków (mm)
Miejsce potrzebne na 50 wózków (mm)

05.62 610.51
900 x 590 x 1050
745 x 460
125 / 50
28 / 250
280
3500
14 700

01.09 Wózek transportowy T24

 Ten model pracuje w handlu  w wielu branżach. T24 sprawdza się od 
lat przede wszystkim w marketach budowlanych i w centrach ogrodni-
czych.

3

1

1 RĄCZKA WÓZKA Z RURY OKRĄGŁEJ
Z wkładką reklamową i osłoną z tworzy-
wa sztucznego.
 

2 KOSZ
O małych oczkach, opuszczany na tylną 
ścianę. Łatwa obsługa. 

3 KÓŁKA SKRĘTNE FIRMY WANZL
4 kółka skrętne z gumowym bieżnikiem.
 

4 PLATFORMA DRUCIANA 
Platforma z kratki drucianej, z zabezpie-
czeniem antypoślizgowym w postaci 
zespawanego obrzeża z drutu.

4

Stabilne podwozie z drutu. Rączka z rury okrągłej z nakład-
kami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Platforma dru-
ciana , lekko nachylona na potrzeby łatwego zsuwania 
wózków. Kosz o małych oczkach, w razie potrzeby opusz-
czany na tylną ścianę, z wytłumieniem hałasu. 

Wyposażenie seryjne
Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki 
połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucz-
nego.
Kółka: Oryginalne kółka skrętne firmy Wanzl o średnicy 
125 mm, gumowy bieżnik, z tyłu amortyzujące pierścienie 
odbojowe z tworzywa sztucznego w kolorze szarym 
antracytowym RAL 7016.

2

900

800

105
0

590

240
915
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02 Przegląd produktów

05 WÓZEK DO PŁYT L04 WÓZEK DO PŁYT S

02.01 – 02.03 Wózki transportowe serii SP, wózki wyspecjalizowane

02.04 – 02.05 Wózki do płyt

03 SP2 M
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02 Wózki transportowe SP
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Zwrotny i wygodny transport ładunków

02.01 Wózki transportowe  SP2, SP3, SP4

› Indywidualny design wózka

› Wygodna obsługa wózka

› Wsuwane jeden w drugi zajmują niewiele miejsca

SP2 
Wózek transportowy opcjonalnie z kółkami 
Bonded-on firmy Wanzl o średnicy 125 mm 
oraz wyposażony w Wanzl-Sidebox
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SP2

1 ERGONOMICZNY UCHWYT 
Nowe, ergonomiczne uchwyty 
z tworzywa sztucznego, o specjalnie 
wyprofilowanym kształcie, umożliwiają 
wygodne ułożenie nadgarstków pod-
czas prowadzenia wózka.

2 AUTOMAT NA MONETY SIDEBOX 
(OPCJONALNIE)
Prosty w obsłudze. Wąskiej budowy, 
montowany z boku uchwytu w odpo-
wiedniej pozycji.
pat. pend. / design pend.

3 ORYGINALNE KÓŁKA FIRMY 
WANZL
Seryjnie 2 kółka stałe z przodu, 2 kółka 
skrętne z tyłu, średnica kółek 125 mm, 
gumowy bieżnik. 
Opcjonalnie: Kółka Bonded-on firmy 
Wanzl o średnicy 125 lub 160 mm 
i 5-te. kółko przy 4 kółkach skrętnych 
o średnicy 160 mm.

4 PLATFORMA DREWNIANA
Stabilna platforma z antypoślizgowym 
wytłoczeniem w formie siatki. Płyta ze 
sklejki jest klejona w sposób uniemożli-
wiający rozwarstwienie pod wpływem 
niskich temperatur. Alternatywnie: 
platforma drewniana z nakładką z gumy 
ryflowanej.

5 PAŁĄKI OGRANICZAJĄCE
Bezpieczny transport dzięki dodatko-
wym pałąkom ograniczającym. 

02.01 Wózki transportowe SP2, SP3, SP4

 Markety typu „dom i ogród” wykorzystują wózki SP do bezpiecznego transportu 
materiałów budowlanych lub innych produktów wielkogabarytowych. Nadają się do 
wygodnego i sprawnego transportu wszelkiego rodzaju dużych artykułów – drzwi, zabu-
dowy kuchennej, wanien, stołów ogrodowych itd. Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji 
ten wielofunkcyjny wózek sprosta wszelkim wyzwaniom związanym z transportem.

Konstrukcja ramy z rury płasko-owalnej z profilem odbojo-
wym z tworzywa sztucznego z przodu. Ramiona prowa-
dzące z rury okrągłej z wymiennymi uchwytami z two-
rzywa sztucznego, odpornego na pęknięcia. Drewniana 
platforma klejona w sposób uniemożliwiający rozwar-
stwienie pod wpływem niskich temperatur i wody, z ramą 

Wyposażenie seryjne
ochronną z rury czworokątnej na całym obwodzie.
Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki 
połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucz-
nego.
Kółka: 2 kółka stałe z przodu, 2 kółka skrętne z tyłu, śred-
nica kółek 125 mm, lub opcjonalnie 160 mm, gumowy bieżnik.

Poduszka amortyzująca 
pomiędzy platformą drew-
nianą i ramą zabezpiecza 
urządzenie i gwarantuje 
cichą pracę.

Cichy

Niska pozycja platformy załadunkowej 
umożliwia bezproblemowy i szybki 
załadunek i rozładunek. Optymalne  
pochylenie uchwytu zapewnia  
wygodę prowadzenia.

Łatwa obsługa

SP3

SP4

1

2

4

1

2

4

1

2

4

5

5

3

3

3

5
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Do zakupów w marketach budowlanych i narzędziowych 

02.02 Wózek transportowy SP5

› Do szczególnie dużych obciążeń i dużych ilości towarów

› Podwyższona platforma do wygodnego załadunku i rozładunku

› Wysoki komfort użytkowania

SP5
Wózek transportowy 
z akcesoriami Wanzl-Sidebox.
Na rys. wyposażenie specjalne
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3

1

1 ERGONOMICZNY UCHWYT 
Nowe, ergonomiczne uchwyty z tworzy-
wa sztucznego, ze specjalnie dopa-
sowaną powierzchnią, umożliwiające 
wygodne ułożenie nadgarstków podczas 
prowadzenia wózka.

2 AUTOMAT NA MONETY SIDEBOX 
(OPCJONALNIE)
Prosty w obsłudze. Wąskiej budowy, 
montowany z boku uchwytu w odpo-
wiedniej pozycji.  
pat. pend. / design pend. 

3 KÓŁKA BONDED-ON
2 kółka stałe z przodu, 2 kółka skrętne 
z tyłu, średnica kółek 160 mm, bieżnik 
Bonded-on.

4 PAŁĄKI OGRANICZAJĄCE
Bezpieczny transport dzięki dodatkowym 
pałąkom. 2 pałąki po bokach platformy 
i jeden uchwyt składany pośrodku.

 
5 PLATFORMA DREWNIANA
Podwyższona platforma do łatwego zała-
dunku z antypoślizgowym wytłoczeniem 
w formie siatki. Płyta jest klejona w spo-
sób uniemożliwiający rozwarstwienie pod 
wpływem niskich temperatur.

5

2

02.02 Wózek transportowy SP5

 Stabilne i zwrotne modele wózków na zakupy w marketach budow-
lanych i narzędziowych. Idealnie dopasowane do różnorodnej oferty 
towarów. Na życzenie wersje z dodatkowym wyposażeniem, które 
z pewnością zostaną docenione.

Konstrukcja ramy z rury płasko-owalnej z profilem odbojo-
wym z tworzywa sztucznego z przodu. Ramiona prowa-
dzące z rury okrągłej z wymiennymi uchwytami z tworzywa 
sztucznego odpornego na pęknięcia. Platforma drewniana 
z ramą ochronną z rury czworokątnej na obwodzie.

Wyposażenie seryjne

Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki połysk 
z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.
Kółka: 2 kółka stałe z przodu, 2 kółka skrętne z tyłu, średnica 
kółek 160 mm, bieżnik Bonded-on.

Wytrzymała platforma, odporna na 
wodę i niskie temperatury. Na życze-
nie nakładka z gumy ryflowanej, 
wymagana w przypadku wózków prze-
znaczonych do ruchomych pochylni.

Platformy

Poduszka amortyzująca 
pomiędzy platformą drew-
nianą i ramą. Chroni urzą-
dzenie i gwarantuje cichą 
pracę.

Cichy

4
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Wielofunkcyjny wózek do transportu mebli, wyposażenia i artykułów dekoracyjnych

02.03 Wózek transportowy SP2 M

› Wygodny transport zakupionych mebli

› Niezwykła zwrotność – przy minimalnym wysiłku

› Do ekstremalnych warunków i bezpiecznego transportu

SP2 M
wózek transportowy z akcesoriami 
Wanzl-Sidebox i oryginalnymi 
kółkami firmy Wanzl
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3

1

1 ERGONOMICZNY UCHWYT 
Nowe, ergonomiczne uchwyty 
z tworzywa sztucznego, ze specjalnie 
dopasowaną powierzchnią, umożliwia-
jące wygodne ułożenie nadgarstków 
podczas prowadzenia wózka.

2 AUTOMAT NA MONETY SIDEBOX 
(OPCJONALNIE)
Prosty w obsłudze. Wąskiej budowy, 
montowany z boku uchwytu w odpo-
wiedniej pozycji.

pat. pend. / design pend. 

3 KÓŁKA SKRĘTNE FIRMY WANZL
4 kółka skrętne, gumowy bieżnik z po-
liuretanu, z tyłu pierścienie odbojowe do 
ochrony wózka i wyposażenia sklepu.

4 PLATFORMA DRUCIANA
Płaska, z obrzeżem z podwójnego 
drutu, z przodu płoza najazdowa  
ułatwiająca zsuwanie wózków.

4

2

02.03 Wózek transportowy SP2 M

 Zakup mebli, które można od razu zabrać do domu, pozwala zaoszczędzić czas i pienią-
dze. Klienci potrafią to docenić. Oczekują wygodnych w obsłudze wózków transportowych, na 
których można bezpiecznie i bez wysiłku przetransportować najbardziej nieporęczne artykuły 
prosto z regału magazynowego aż na parking. Firma Wanzl oferuje profesjonalne rozwiązania, 
które przyczynią się do sukcesu sklepu.

Konstrukcja ramy z rury płasko-owalnej, ramiona prowa-
dzące z rury okrągłej z wymiennymi uchwytami z two-
rzywa sztucznego odpornego na pęknięcia. Płaska plat-
forma druciana z obrzeżem z podwójnego drutu, z przodu 
płoza najazdowa ułatwiająca zsuwanie wózków.

Wyposażenie seryjne

Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki 
połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucznego.
Kółka: Oryginalne kółka skrętne firmy Wanzl z poliuretano-
wym bieżnikiem, średnica kółek 125 mm, z tyłu pierścienie 
odbojowe.

Ogranicznik chroni dłoń 
przed zranieniem. W uchwy-
cie dodatkowo znajduje się 
praktyczny haczyk na torbę.

Przemyślane detale

Poręczne uchwyty plus 
wygoda prowadzenia.

Ergonomiczny
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seryjnie

00.23181.51

–

–

–

360

18 710
4310

125 
33 / 250
300

16 000
3800

Nr katalogowy

1060 x 650 x 1100 
05.21273.51 

950 x 540 

–

Na zamówienie

05.16386.51

60.14577.00

Na zamówienie*

Na zamówienie

01.20100.01

–

–

00.82926.07

seryjnie

00.23181.51

–

–

–

360

18 710
4310

160 
33 / 400
300

16 000
3800

Nr katalogowy

1060 x 650 x 1100 
05.21274.51 

950 x 540 

60.15255.51

Na zamówienie

05.16386.51

–

Na zamówienie*

Na zamówienie

01.20100.01

–

–

00.82926.07

SP4

seryjnie

00.90950.51

–

–

–

360

18 710
4310

300
28 / 400

16 000
3800

1060 x 650 x 1100
940 x 540 

Na zamówienie

05.16386.51

01.20100.01

00.82926.07

00.76630.51

00.82926.07

Seria SP

02.01 – 02.03 Specyfikacja techniczna serii SP

Automaty na monety

Wanzl Sidebox

Platforma drewniana

Platforma drewniana z nakładką z gumy ryflowanej

Na ruchomą pochylnię: Platforma drewniana z nakładką 
z gumy ryflowanej
Na ruchomą pochylnię: Platforma drewniana z nakładką 
z gumy ryflowanej i 3 pałąkami

Platforma drewniana z trzema pałąkami

Głębokość wsunięcia wózka z koszykiem na drobne art.i siedz. dla dziecka (mm)

Potrzebne miejsce dla 50 wózków z koszykiem na drobne art. i siedz. dla dziecka (mm)
Potrzebne miejsce dla 10 wózków z koszykiem na drobne art. i siedz. dla dziecka (mm)

2 kółka stałe / 2 kółka skrętne, średnica kółek (mm)
Waga / nośność (kg)
Głębokość wsuwania wózka (mm)

Miejsce potrzebne na 50 wózków (mm)
Miejsce potrzebne na 10 wózków (mm)

Długość x szerokość x wysokość (mm)
Ocynk. i chrom. na wysoki połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucz.

Długość x szerokość platformy (mm) 

5-te kółko z gumowym bieżnikiem, średnica 125 mm

Nadruk na fladze z tworzywa sztucznego

Maszt z flagą z tworzywa sztucznego, bez nadruku

4 oryginalne kółka skrętne firmy Wanzl

Na ruchomą pochylnię: 4 kółka do jazdy po ruchomych 
pochylniach, średnica 125 / 160 mm

4 kółka skrętne Bonded-on

Tablica reklamowa, niezadrukowana, bez elementu mocu-
jącego do wózków z koszem na drobne art. i siedz. dla dziecka

Kosz na drobne artykuły z siedzonkiem dla dziecka

Tablica reklamowa, niezadrukowana, bez elementu 
mocującego

Alternatywnie: Platformy

Alternatywnie: Kosz

Alternatywnie: Kółka

Na zamówienie*

seryjnie

00.90950.51

–

–

–

360

18 710
4310

300

125 
28 / 250

16 000
3800

1060 x 650 x 1100 
05.20456.51 

940 x 540 

–

Na zamówienie

05.16386.51

60.14577.00

Na zamówienie

01.20100.01

00.82926.07

00.76630.51

00.82926.07

Nr katalogowy

160 

05.20458.51 

60.15255.51

–

Na zamówienie*

Na zamówienie

Nr katalogowy

SP2

seryjnie

00.22437.51

00.22437.51

seryjnie

–

360

18 710
4310

125 
31 / 250
300

16 000
3800

1060 x 650 x 1100 
05.20457.51 

940 x 540 

–

Na zamówienie

05.16386.51

60.14577.00

Na zamówienie*

Na zamówienie

01.20100.01

00.82926.07

00.76630.51

00.82926.07

Nr katalogowy

seryjnie

00.22437.51

00.22437.51

seryjnie

–

360

18 710
4310

160 
31 / 400
300

16 000
3800

1060 x 650 x 1100 
05.20459.51 

940 x 540 

60.15255.51

Na zamówienie

05.16386.51

–

Na zamówienie*

Na zamówienie

01.20100.01

00.82926.07

00.76630.51

00.82926.07

Nr katalogowy

SP3

(31
5)

980

275

1060

610

650

540

(11
40)

110
0

390 980

(31
5)

275

1060

610

650

560

(11
40)

110
0

390 980

(31
5)

275

1060

610

650

560

(11
40)

110
0

Akcesoria

* w zależności od ruchomej pochylni
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Nr katalogowy

SP2 M

00.96529.51

00.96145.51

00.96145.51

00.22890.51

00.22919.51

350

18 230
4230

125 
21 / 200
280

14 700
3500

1000 x 710 x 1100 
05.50482.51 

860 x 590 

–

Na zamówienie

05.16386.51

60.80344.00

Na zamówienie*

–

01.20100.01

00.82926.07

00.76630.51

00.82926.07

SP5

Nr katalogowy

02.01 – 02.03 Specyfikacja techniczna serii SP

Seria SP

Wanzl Sidebox

Platforma drewniana

Platforma drewniana z nakładką z gumy ryflowanej

Na ruchomą pochylnię: Platforma drewniana z nakładką 
z gumy ryflowanej
Na ruchomą pochylnię: Platforma drewniana z nakładką 
z gumy ryflowanej i 3 pałąkami

Platforma drewniana z trzema pałąkami

Głębokość wsunięcia wózka z koszem na drobne art.i siedz. dla dziecka (mm)

Potrzebne miejsce dla 50 wózków z koszem na drobne art. i siedz. dla dziecka (mm)
Potrzebne miejsce dla 10 wózków z koszem na drobne art. i siedz. dla dziecka (mm)

2 kółka stałe / 2 kółka skrętne, średnica kółek (mm)
Waga / nośność (kg)
Głębokość wsuwania wózka (mm)

Miejsce potrzebne na 50 wózków (mm)
Miejsce potrzebne na 10 wózków (mm)

Długość x szerokość x wysokość (mm)
Ocynk. i chrom. na wysoki połysk z warstwą ochronną lakieru z tworzywa sztucz.

Długość x szerokość platformy (mm) 

5-te kółko z gumowym bieżnikiem, średnica 125 mm

Nadruk na fladze z tworzywa sztucznego

Maszt z flagą z tworzywa sztucznego, bez nadruku

4 oryginalne kółka skrętne firmy Wanzl o średnicy 125 mm

Na ruchomą pochylnię: 4 kółka do jazdy po ruchomych 
pochylniach, średnica 125 / 160 mm

4 kółka skrętne Bonded-on o średnicy 125 mm / 160 mm

Tablica reklamowa, niezadrukowana, bez elementu mocującego do 
wózków z koszem na drobne artykuły i siedzonkiem dla dziecka

Kosz na drobne artykuły z siedzonkiem dla dziecka

Tablica reklamowa, niezadrukowana, bez elementu 
mocującego

Alternatywnie: Platformy

Alternatywnie: Kosz

Alternatywnie: Kółka

Automaty na monety

seryjnie

77.19944.52

77.19944.52

–

00.36624.52

–

–
–

330

160 
42 / 400

17 500
4300

1320 x 780 x 1140 
05.64684.51 

1180 x 650 

60.07797.52

Na zamówienie

05.10509.52

–

Na zamówienie*

Na zamówienie

01.20095.01

–

–

00.90605.07

    

Akcesoria

* W zależności od ruchomej pochylni

670

615920

1015 720

220

995

1330

610

1190

440

720

113
0

790

610
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Potrzebne miejsce 
w jednym rzędzie
na jeden wózek 260 mm
na 10 wózków 3100 mm

Oszczędność miejsca

na wygodne zakupy drob-
nych artykułów: zintegro-
wana półka na towary lub 
zintegrowany kosz.

2 warianty (opcjonalnie)

Wózek do transportu płyt

02.04 Wózek do płyt S

› Jedyna w swoim rodzaju oferta gwarantująca oszczędność miejsca

› Do bezpiecznego transportu dużych płyt

› Certyfikat TÜV

WÓZEK DO PŁYT S
z akcesoriami w postaci kosza, tablic 
reklamowych oraz Wanzl-Sidebox pat. pend.
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Tablica reklamowa z boku

Wózek do płyt S
Akcesoria
Półka na produkty
Kosz
Maszt z flagą, niezadrukowaną
Automat na monety Wanzl-Sidebox

 
05.43279.52
05.43166.52
05.43957.52
01.20100.01

Tablica reklamowa na górze 05.60456.07
05.60569.07

Nr katalogowy

Średnica kółek (mm)

Ocynkowany i chromowany na wysoki połysk
Z powłoką z tworz. sztucz. powlekaną proszkowo
Długość x szerokość x wysokość (mm)

Waga / nośność (kg)
Głębokość wsuwania wózka (mm)
Miejsce potrzebne na 10 wózków (mm)
Miejsce potrzebne na 50 wózków (mm)

05.41923.52
05.41923.76
1360 x 680 x 1380
160
27 / 200
260
3100
13 500

1190

1030

1360 680

138
0

150
230

650

1160
3

1

4

2

02.04 Wózek do płyt S

 Jedyne takie na świecie i oferowane wyłącznie przez firmę Wanzl 
rozwiązanie na rynku zapewniające oszczędność miejsca. Certyfikowane 
przez TÜV pod kątem bezpiecznego transportu dużych płyt.

Stabilna konstrukcja z rur z wysokim oparciem. Trzy 
pochyłe powierzchnie ładunkowe z antypoślizgowymi, 
bezpiecznymi dla towarów wkładkami z tworzywa sztucz-
nego. Dwa pałąki ograniczające.

Wyposażenie seryjne

Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki 
połysk oraz powlekana proszkowo przezroczystym lub 
kolorowym tworzywem sztucznym.
Kółka: Kółka Bonded-on firmy Wanzl o średnicy 160 mm, 
w tym 2 z hamulcem, gumowy bieżnik. 

5

1 KONSTRUKCJA Z RUR 
Mocna konstrukcja doskonałej jakości, 
spełniająca wysokie wymagania.

2 KOSZ (OPCJONALNIE)
Na drobne artykuły. Alternatywnie: 
Półka na produkty.

3 KÓŁKA BONDED-ON FIRMY WANZL
Zapewniają dużą nośność oraz precyzyj-
ne i ciche prowadzenie. 4 kółka skrętne 
z łożyskiami kulkowymi i gumowym 
bieżnikiem, w tym 2 z hamulcami.

4 POWIERZCHNIA ŁADUNKOWA
Pochylona, z trzema powierzchniami 
ładunkowymi i dwoma pałąkami ograni-
czającymi do bezpiecznego transportu 
dużych płyt.

 
5 AUTOMAT NA MONETY SIDEBOX 
(OPCJONALNIE)
Prosty w obsłudze. Wąskiej budowy, 
montowany w odpowiedniej pozycji z 
boku wózka.
pat. pend. / design pend.

6 TABLICE REKLAMOWE 
(OPCJONALNIE)
Niezadrukowane, nadruk na zamó-
wienie. 

6

6

pat. pend.

  



02.05 Wózek do płyt L

48

TROLLEY SYSTEMS | WÓZKI DO PŁYT

Potrzebne miejsce 
w jednym rzędzie
na jeden wózek 270 mm
na 10 wózków 3300 mm

Oszczędność miejsca

Zintegrowana półka na 
drobne artykuły. Na 
życzenie z dodatkowym 
koszykiem.

Praktyczny (opcjonalnie)

Do specjalistycznych działów w marketach budowlanych i z narzędziami

› Oszczędność miejsca dzięki możliwości wsunięcia jednego wózka w drugi

› Wygodne i pewne manewrowanie

› Certyfikat TÜV

WÓZEK DO PŁYT L
z akcesoriami w postaci kosza, półki na pro-
dukty, drążka na flagę oraz Wanzl-Sidebox

Koszyk

Półka na produkty

pat. pend.
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Wózek do płyt L
Akcesoria
Półka na produkty
Kosz
Maszt z flagą-, niezadrukowaną
Automat na monety Wanzl-Sidebox

 
00.48990.52
00.53510.52
05.09719.52
01.20100.01

Nr katalogowy

Średnica kółek (mm)

Ocynkowany i chromowany na wysoki połysk
Z powłoką z tworz. sztucz. powlekaną proszkowo
Długość x szerokość x wysokość (mm)

Waga / nośność (kg)
Głębokość wsuwania wózka (mm)
Miejsce potrzebne na 10 wózków (mm)
Miejsce potrzebne na 50 wózków (mm)

05.12204.52
05.12204.76
1695 x 750 x 1020
160
29 / 300
270
3300
14 100

3

1

1 MASZT Z FLAGĄ (OPCJONALNIE)
Maszt z flagą, bez nadruku.

2 KOSZ I PÓŁKA NA TOWARY 
(OPCJONALNIE)
Do wygodnych zakupów drobnych 
artykułów. Alternatywnie: na życzenie 
wersja z dodatkowym, zintegrowanym 
koszykiem.

3 KÓŁKA BONDED-ON FIRMY WANZL
Zapewniają dużą nośność oraz precyzyj-
ne i ciche prowadzenie. 4 kółka skrętne 
z łożyskiami kulkowymi i gumowym 
bieżnikiem, w tym 2 z hamulcami.

4 POWIERZCHNIA ŁADUNKOWA
Pochyła, z trzema powierzchniami 
ładunkowymi i dwoma pałąkami ograni-
czającymi do bezpiecznego transportu 
dużych płyt.

5 AUTOMAT NA MONETY SIDEBOX 
(OPCJONALNIE)
Prosty w obsłudze. Wąskiej budowy, 
montowany w odpowiedniej pozycji.
pat. pend. / design pend.

4

2

02.05 Wózek do płyt L

 Nie wszystko da się łatwo przetransportować. Wózki do płyt marki Wanzl to ideal-
nie dopasowane rozwiązania, które ułatwiają życie klientom. Nasze rozwiązania 
umożliwiają wygodny transport desek, listew, dłużyc, płyt czy innych nieporęcznych 
towarów.

Stabilna konstrukcja z rur o dużej nośności. Trzy pochyłe 
powierzchnie ładunkowe z antypoślizgowymi, bezpiecz-
nymi dla towarów wkładkami z tworzywa sztucznego. 
Dwa pałąki ograniczające.

Wyposażenie seryjne

Powierzchnia: Ocynkowana i chromowana na wysoki 
połysk oraz powlekana proszkowo przezroczystym lub 
kolorowym tworzywem sztucznym.
Kółka: Kółka Bonded-on firmy Wanzl o średnicy 160 mm, 
w tym 2 z hamulcem, gumowy bieżnik. 

5
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Maße in mm, Maßangaben annähernd, Farben ähnlich RAL, Konstruktionsänderungen vorbehalten. 
Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.© Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022

BESUCHEN SIE 
UNS AUF
www.wanzl.com

SCHWEIZ
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Th al

Phone  +41 (0) 71 / 886 90 10
Fax  +41 (0) 71 / 886 90 15

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

ÖSTERREICH
Wanzl Gesellschaft mbH
Fachmarktstraße 10
2334 Vösendorf

Phone  +43 (0) 1 / 616 25 46
Fax  +43 (0) 1 / 616 25 46 20

wanzl.at@wanzl.com
www.wanzl.com

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

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

info@wanzl.com
www.wanzl.com
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