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Přepravní vozík Wolfcraft TS 600

Obj.č.:
5505000

2 209,-

praktický  skládací  vozík,  kompaktní  rozměry,  snadno
transportovatelný,  velká  kola,  kuličková  ložiska,  individuální
nastavení  výšky  do  104  cm,  stabilní  rozpora  pro  naklopení,  3
bodové upnutí nákladu, zakulacené držadlo, oblé zadní čelo pro
přepravu oblých předmětů
 

TS 1000 transportní systém Wolfcraft
5520000

Obj.č.:
5520000

5 211,-

Použití jako zavazadlový vozík: různé polohy rukojetí umožňují
optimální  naklopení  a  jízdu,  rukojeti  s  ochrannými  třmeny,
vysoká  dosedací  plocha  –  ideální  pro  vysoké  předměty  /
nakládání . Použití jako trakař: jednoduché naložení díky nízké
ložné  výšce,  díky  jednoduché  výměně  různých  nádob  tento
systém předčí jakékoli kolečko, vysoká dosedací plocha – ideální
pro  vysoké  předměty  /  nakládání,  přeměna ze  zavazadlového
vozíku na trakař několoka jednoduchými pohyby zaoblené příčné
tyče a zadní stěna pro bezpečné držení kulatých předmětů, kola
opatřená pneumatikami pro lehkou a pohodlnou jízdu, vhodný na
schody : nastavitelný úhel klopení pro optimální držení nákladu v
každé situaci,  bezpečné převážení bez překlopení i  u těžkých
břemen, ideální pro těžký zahradní nábytek, palivové dřevo, atd.
TUVdotCOM ID: 0000023244.
 

Ráčnový upínací pás Wolfcraft 3683000

Obj.č.:
3683000

450,-

dělá upnutí a uvolnění pásu lehkým,rychlé upnutí na jeden záteh,
obtížné protahování odpadá, rolovací mechanismus k rychlému,
bezproblémovému navinutí pásu podle DIN EN 12195 – 2: 2001 –
02,  s  navíjením  pásky,  lze  dokoupit  zvláštní  příslušenství
3283000, 3284000
 

Ráčnový upínací pás Wolfcraft 3442000

Obj.č.:
3442000

250,-

nekompromisní bezpečnost a trvalé sledování kvality, podle DIN
EN 12195 – 2: 2001 – 02, s hákem, TUVdotCOM ID: 0000026200,
lze dokoupit zvláštní příslušenství 3283000, 3284000
 

Transportní  vozík  Wolfcraft  TS850
5501000

Obj.č.:
5501000

3 328,-

Pohodlný  způsob,  jak  přenášet  břemena.  Wolfcraft  TS850
transportní  systém:  díky  rafinované  rychlosklápěcí  mechanice
vždy po ruce, zasouvací madlo s fixačním knoflíkem uprostřed
pro pohodlnou manipulaci, lehké složení díky stabilní příčné tyči,
zaoblená příčná tyč - ideální pro přepravu kruhových předmětů,
zahnutá  vodicí  tyč  pro  pohodlné  uchopení  i  při  přepravě
rozměrných, neskladných nákladů, díky chytrému tříbodovému
upevnění  s  mnoha  možnostmi  zavěšení  extrémně  všestranný,
výška 110 cm umožňuje ergonomické převážení  bez zbytečné
námahy,  velká  profilová  kolečka  vhodná  pro  použití  i  ve
venkovním prostředí.  Technické parametry: max. výška: 1.100
mm, max. nosnost (funkce rudlíku): 100 kg, rozměr rozložené:
540 x 1.110 x 470 mm, rozměr složené: 500 x 820 x 77 mm,
hmotnost: 5,6 kg.
 

Wolfcraft  TS1500  transportní  vozík
max.200  kg  v.124cm  5525000

Obj.č.:
5525000

6 762,-

Výkonný profesionální zavazadlový vozík – skládací a použitelný i
na schodiště, extra velká plošina pro přepravu velkých předmětů,
jako je pračka, chladnička apod., pohodlné a bezpečné převážení
těžkých břemen díky ergonomickým rukojetím, i  přes nosnost
200  kg  je  možné  přepravní  systém  díky  unikátní  technice
sklopení  jednoduše  složit  a  bez  námahy  uložit,  teleskopické
madlo s centrálním systémem fixování, lehká a pohodlná jízda
díky velkým kolům z pěnové gumy, každé s dvěma integrovanými
kuličkovými  ložisky,  prohnuté  příčné  tyče  a  podstava  pro
bezpečnou přepravu kulatých předmětů, rozměry ložné plošiny
590 × 370 mm, max.  výška 1240 mm, max.  nosnost  (funkce
rudlíku)  200 kg,  rozměr rozložené:  660 x  1.240 mm, rozměr
složené: 600 x 990 x 110 mm, hmotnost: 10,4 kg. ELN1199
 

Wolfcraft  TS300  transportní  vozík
max.30  kg  v.90cm  5530000

Obj.č.:
5530000

2 004,-

Vícenásobně  skládací  přepravní  systém!  Snadná  obsluha  -
kompaktní, v zavazadlovém prostoru nezabere skoro žádné místo.
Kvůli  nízké hmotnosti  je  perfektním průvodcem při  nákupech -
zejména také pro ženy. Teleskopické a postupné nastavení výšky
ve  dvou  krocích,  kola  a  plošina  se  otevírají  jediným úchopem
pomocí  speciální  odklápěcí  automatiky,  4-bodová plastová zadní
stěna jako dosedací plocha,velmi kompaktní, složený je jen 60 mm
plochý, najde si své místo v tom nejmenším výklenku ve vozidle
nebo doma, max. výška: 910 mm, max. nosnost (funkce rudlíku): 30
kg, rozměr rozložené: 340 x 910 x 370 mm, rozměr složené: 340 x
510 x 60 mm, hmotnost: 3 kg. ELN1200

 

Wolfcraft  Hřebenový  páskový  upínač
max. 1000 kg 3273000

Obj.č.:
3273000

345,-

Wolfcraft Hřebenový páskový upínač max. 1000 kg 3273000 EAN:
4006885327306 nekompromisní bezpečnost a trvalá síla upnutí
podle DIN EN 12195-2:2001-02 délka 5 m
 

Wolfcraft  FT  300  –  stěhovací  vozík,
dělitelný 5542000

Obj.č.:
5542000

1 581,-

Stěhování Stěhovací vozíky s funkcí 3 v 1: kompaktní,  dělený
nebo  rozšířitelný  ve  tvaru  V  nabízí  tři  různě  velké  dosedací
plochy jako kompaktní plošina je vhodná na přepravu těžkého
břemena až do 250 kg ložná plošina rozšířitelná prostřednictvím
rozložení  ve  tvaru  V  pro  břemena  do  200  kg  dělitelný  pro
přepravu velkých nábytků do 100 kg jištěných upínacím pásem
kvalitní dřevo březové překližky s dlouhou životností, voděodolní
úprava  ergonomické  rukojetě  bezpečné  držení  se  6
protiskluzovými  pokládacími  plochami  flexibilní  manévrování
díky šesti 360° kolečkům s kuličkovým ložiskem ø 75 mm vhodné
k  stěhování  doma  i  na  zahradě  provedení:  ložná  plocha  v
zavřeném stavu: 565 × 390 mm balení: papírová páska rozměr
rozložené:  565  x  120  x  390  mm  hmotnost :  3 ,93  kg
EAN:4006885554207
 



Wolfcraft 2 x FT 400 – stěhovací vozíky
Puzzle Boards 5543000

Obj.č.:
5543000

1 919,-

Modulární souprava pomocníků při stěhování z dvou stěhovacích
vozíků, volitelně rozšířitelných lze použít jednotlivě nebo rozděleně
na  břemena  až  do  200  kg  modulární  systém  lze  pomocí
dodatečných uhlů a plošin libovolně rozšířit kvalitní dřevo březové
překližky  s  dlouhou  životností,  voděodolní  úprava  ergonomické
rukojetě  bezpečné  držení  se  4  protiskluzovými  pokládacími
plochami  flexibilní  manévrování  díky  čtyřem  360°  kolečkům  s
kuličkovým ložiskem ø  75  mm vhodné  k  stěhování  doma i  na
zahradě balení: papírová páska rozměr rozložené: 590 x 120 x 290
mm hmotnost: 5,25 kg EAN:4006885554306
 

Wolfcraft FT 350 B – stěhovací vozík
dělitelný s držadlem 5548000

Obj.č.:
5548000

2 235,-

Měnitelný pomocník při stěhování Stěhovací vozíky s funkcí 5 v 1:
deskový vozík a plošinový vozík nebo stěhovací vozík se třemi
různými  dosedacími  plochami  funkce  jako  deskový  vozík  na
přepravu těžkých předmětů do 50 kg funkce jako plošinový vozík
na přepravu dlouhých prken nebo kusů nábytku do 150 kg jako
kompaktní  stěhovací  vozík  je  vhodný  na  přepravu  těžkého
břemena až do 300 kg ložná plošina rozšířitelná prostřednictvím
rozložení  ve  tvaru  V  pro  břemena  do  200  kg  dělitelný  pro
přepravu velkých nábytků do 100 kg jištěných upínacím pásem
kvalitní dřevo březové překližky s dlouhou životností, voděodolní
úprava  ergonomické  rukojetě  bezpečné  držení  se  4
protiskluzovými  pokládacími  plochami  flexibilní  manévrování
díky šesti 360° kolečkům s kuličkovým ložiskem ø 75 mm vhodné
k stěhování doma i na zahradě včetně: 2 x Zarážky pro zajištění
přepravovaného  nákladu  balení:  papírová  páska  rozměr
rozložené: 565 x 960 x 390 mm hmotnost: 6,48 kg
 

Wolfcraft stěhovací popruh 5582000

Obj.č.:
5582000

2 241,-

Pomocníci při stěhování a každodenní pomocníci pro přenášení
břemena bez  únavy  a  s  ohledem na svá  záda pro  přenášení
stěhovacích kartonů bez únavy a šetřící záda jako každodenní
pomocník na přepravky s nápoji,  košů na prádlo a nákupních
přepravek ramenní popruhy a bederní pás zajišťují ergonomické
rozložení břemena až p 75 % méně vynaložené síly na ramenou
přepravovaný náklad se nosí přiléhajíc k tělu volnost nohou při
chůzi  na schodech pohodlné ramenní a vnitřní  vycpávky díky
nastavitelnému  hrudnímu  popruhu  perfektně  sedí  lze
individuálně  přizpůsobit  na  velikost  těla  rozkládací  deska  na
odkládání  balení :  karton  hmotnost :  0 ,73  kg  EAN:
4006885558205
 


