
 

Corletta®universalna 
Urządzenie transportowe dla wewnątrzzakładowego przeładunku towarów, jak również dla transportu 
samochodami ciężarowymi. Solidna ochrona przeciwuderzeniowa w ramie podstawowej z ceownika 
stalowego. Corletty® uniwersalne ustawione obok siebie podwójnie pasują na głębokość do samochodu 
ciężarowego i wzajemnie się zabezpieczają. W Corlettach® automatyczne ryglowanie podłogi i szybkie 
otwarcie poprzez odryglowanie jedną ręką.  

 

Wys. załadunkowa: 235 mm, prześwit dolny: 165 mm 
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okrągła i płaskownik stalowy 
f. pozioma rura w części bocznej: 500 mm, 
g. pozioma rura w części bocznej: 1005 mm mierzona od górnej krawędzi 
płyty do górnej krawędzi rury 
Kolor: niebieski RAL 5012 
Zestaw kół: 4 x 125 mm, obrotowe z tworzywa sztucznego, 1 koło z blokadą 
kierunku 

Wys. załadunkowa: 235 mm, prześwit dolny: 165 mm 
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okrągła i płaskownik stalowy 
f. pozioma rura w części bocznej: 500 mm, 
g. pozioma rura w części bocznej: 1005 mm mierzona od górnej krawędzi 
płyty do górnej krawędzi rury 
Kolor: niebieski RAL 5012 
Zestaw kół: 4 x 125 mm, obrotowe z tworzywa sztucznego, 1 koło z 
blokadą kierunku 



 

Wys. załadunkowa: 235 mm, prześwit dolny: 165 mm 
Usztywnienie krzyżowe stanowi rura okrągła i płaskownik stalowy 
f. pozioma rura w części bocznej: 500 mm, 
g. pozioma rura w części bocznej: 1005 mm mierzona od górnej krawędzi 
płyty do górnej krawędzi rury 
Kolor: niebieski RAL 5012 
Zestaw kół: 4 x 125 mm, obrotowe z tworzywa sztucznego, 1 koło z 
blokadą kierunku 

Takie oznaczenie Corletty® mówi o tym, że puste bez towaru mogą 
być wsuwane jedna w drugą dzięki „trikowi ze składaniem”. W ten 
sposób oszczędzacie Państwo miejsce na składowanie. 



 

Corletta® universalna 

Rozwiązanie dla wewnątrzzakładowego przeładunku towarów, jak również dla transportu samochodami 
ciężarowymi. Solidna ochrona przeciwuderzeniowa w ramie podstawowej z ceownika stalowego. Corletty® 
uniwersalne ustawione obok siebie podwójnie, pasują na głębokość do samochodu ciężarowego wzajemnie się 
zabezpieczają. Podłoga automatycznie ryglowana w bezpieczny sposób opuszczana na dół. 

Symbol uc-120.598 

Symbol uc-120.599 



 

Wys. załadunkowa: 235 mm, prześwit dolny: 165 mm 
Rura okrągła i usztywnienie z drutu 
f. pozioma rura w części bocznej: 500 mm, 
g. pozioma rura w części bocznej: 1005 mm mierzona od górnej krawędzi 
płyty do górnej krawędzi rury 
Kolor: niebieski RAL 5012, wielkość oczek kraty: 50 x 100 mm 
Zestaw kół: 4 x 125 mm, obrotowe z tworzywa sztucznego, 1 koło z 
blokadą kierunku 

Symbol uc-200.599 

Symbol uc-240.599 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


