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Parametry techniczne
Wszystkie wymiary są formalne i mogą odbiegać od normy w zakresie tolerancji fabrycznej. 

Dolly 64 - 210

Wózki Dolly 64 - 210 można bezpiecznie układać naprzemiennie w 
stosy, co pozwala na redukcję wysokości stosu przy jednoczesnym 
skróceniu czasu i zwiększeniu wydajności. Mają innowacyjną funkcję 
uni-link umożliwiającą łączenie jednostek krótkim lub długim bokiem.

Wymiary (mm)

Długość 594
Szerokość 396
Wysokość 149
Wysokość układania w stos (na krzyż) 56
Wysokość układania w stos (prosto) 115,5
Prześwit 85,5

Ilość na palecie

Typ palety Euro
Ilość na palecie 64
Wysokość (m) 2,3

Więcej informacji na temat opakowania znajduje 
się w „Oficjalnym dokumencie na temat opakowań 
standardowych”. Jakiekolwiek odchyły od tych norm należy 
zgłaszać przy składaniu zamówienia.

Materiał

Typ blatu Otwarty
Materiał blatu Wytrzymały na uderzenia polipropylen 
Wytrzymałość  
temperaturowa Od -20°C do +40°C

Typ kół 4 koła skrętne
Płyta górna Stal ocynkowana
Materiał kół Niepozostawiający śladów TPR 
Średnica koła ø75 mm

Waga i wytrzymałość (kg)

Waga  2,0
Waga (blat) 1,0
Waga (cztery koła) 1,0
Obciążenie 210
Maks. liczba na stosie 19
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Akcesoria i opcje

Najważniejsze zalety

Uchwyt wózka
Ergonomiczny uchwyt ułatwia obsługę 
wózka oraz pozwala uniknąć konieczności 
schylania się przez operatora.

Wytłaczany znak firmowy
Skorzystaj z wyjątkowej możliwości 
i zamów wytłoczenie swojego logo na 
blacie wózka (obowiązują minimalne 
ilości zamówień).

4 koła skrętne z niepozostawiającego 
śladów materiału
Ten wózek standardowo jest wyposażony 
w cztery koła skrętne o średnicy 
Ø75 mm z niepozostawiającego śladów 
materiału TPR.

Wózek z funkcją uni-link
Funkcja uni-link decyduje 
o uniwersalności wózka Loadhog. 
Możliwość łączenia jednostek krótkim 
lub długim bokiem ułatwia transport 
wielu ładunków, a także usprawnia 
przygotowanie do transportu.

Taśma zabezpieczająca
Centralnie ulokowane wyprofilowane 
obszary utrzymują wszystkie pasy na 
miejscu, zapewniając bezpieczeństwo 
ładunku przez cały czas transportu.

Szybkie układanie na krzyż
Wózki Dolly 64 - 210 można bezpiecznie 
układać naprzemiennie w stosy, 
co przyspiesza pracę i pozwala na 
redukcję wysokości stosu do 56 mm, 
czyli o 59,5 mm w porównaniu ze 
składowaniem prostym.

Ekologia
Wózek Dolly 64-210 jest wykonany 
z plastiku z recyklingu, dzięki czemu 
jest ekologiczny i tani. 

Zgodność z pojemnikami z dołączoną 
pokrywą i pokrywami do palet
Ten wózek jest kompatybilny ze wszystkimi 
pojemnikami z dołączoną pokrywą 
Loadhog oraz może być doczepiany 
długim bokiem i zabezpieczany za pomocą 
pokrywy o rozmiarze pół europalety.

Oferujemy specjalne konfiguracje produktów, 
dzięki czemu klient otrzymuje najlepsze 
możliwe rozwiązania.

Konfiguracja produktu

Kolory 
standardowe

RAL: 9004 
Czarny 
sygnałowy 

RAL: 6018
Żółtozielony

Pantone: 109 U
Żółty

RAL: 3020
Czerwony

RAL: 5015
Błękitny

RAL: 7040
Szary - 1

RAL: 7016
Szary 
łupkowy

Pantone 021 C
Pomarańczowy HV

Kolory niestandardowe 
(obowiązują minimalne 
ilości zamówień)

Pantone: 293 C 
Niebieski

Druk cyfrowy i tłoczony

Miejsce nadruku cyfrowego: Długi bok po prawej
Maks. rozmiar nadruku cyfrowego: 50 mm (wys.) x 125 mm (szer.)
Miejsce nadruku tłoczonego: Krótka wstawka boczna na blacie
Maks. rozmiar nadruku tłoczonego: 49 mm (wys.) x 98 mm (szer.)


