
WÓZKI NA EURO-SKRZYNKI 
 

Wózek na EURO-skrzynki  

Spawana konstrukcja stalowa; skręcane półki nachylone pod kątem 17° lub 32° regulowane 

śrubami; półki otwarte; krawędź o wysokości 27 mm; prześwit między rurami poziomymi na 

bokach: 125 mm; rozstaw otworów do zawieszenia półek: 150 mm; pasujące do skrzynek 

Euro 600 x 400 mm; malowanie proszkowe farbą RAL 5010 (niebieski); wysoka odporność 

na uszkodzenia mechaniczne; bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, niebrudzący, na feldze 

z tworzywa; koła z precyzyjnym łożyskiem kulkowym i osłoną przeciwwłókienną; 4 koła 

obrotowe z osłoną stopy, w tym 2 koła z hamulcem. Nośność półki 50 kg 

Symbol Wymiary gabarytowe 

szer x gł x wys 

Pow. użytk. 

szer x gł. 

Udźwig Waga Koła  

sw-610.100 520 x 665 x 1125 mm 410 x 610 mm 200 kg 33,5 kg Φ125x32 mm 

 

 
 

Symbol Wymiary gabarytowe 

szer x gł x wys 

Pow. użytk. 

szer x gł. 

Udźwig Waga Koła  

sw-610.200 935 x 665 x 1125 mm 825 x 610 mm 200 kg 36,5 kg Φ125x32 mm 
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Symbol Wymiary gabarytowe 

szer x gł x wys 

Pow. użytk. 

szer x gł. 

Udźwig Waga Koła  

sw-610.300 1350 x 665 x 1700 mm 1240 x 610 mm 250 kg 69,5 kg Φ160x40 mm 

 

 

Wózek z 3 skrzynkami z tworzywa sztucznego  

Spawana konstrukcja stalowa; skręcane półki nachylone pod kątem 17° lub 32° regulowane 

śrubami; półki otwarte ze skrzynkami z tworzywa sztucznego (600 x 400 mm szer./gł); 

krawędź o wysokości 27 mm; prześwit między rurami poziomymi na bokach: 125 mm; 

rozstaw otworów do zawieszenia półek: 150 mm; malowanie proszkowe farbą RAL 5010 

(niebieski); wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne; bieżnik z szarej gumy 

termoplastycznej, niebrudzący, na feldze z tworzywa; koła z precyzyjnym łożyskiem 

kulkowym i osłoną przeciwwłókienną; 4 koła obrotowe z osłoną stopy, w tym 2 koła z 

hamulcem. Nośność półki 50 kg 

Symbol Wymiary gabarytowe 

szer x gł x wys 

Pow. użytk. 

szer x gł. 

Udźwig Waga Koła  

sw-610.102 520 x 665 x 1160 mm 410 x 610 mm 200 kg 38,5 kg Φ125x32 mm 

 



Symbol Wymiary gabarytowe 

szer x gł x wys 

Pow. użytk. 

szer x gł. 

Udźwig Waga Koła  

sw-610.202 935 x 665 x 1160 mm 825 x 610 mm 200 kg 47,5 kg Φ125x32 mm 

 

 

Symbol Wymiary gabarytowe 

szer x gł x wys 

Pow. użytk. 

szer x gł. 

Udźwig Waga Koła  

sw-610.302 1350 x 665 x 1785 mm 1240 x 610 mm 250 kg 92 kg Φ160x40 mm 

 

 

 

 

 

 

 



Wózki na EURO-skrzynki z 3 półkami z płyty drewnopodobnej  

Spawana konstrukcja stalowa; skręcane półki nachylone pod kątem 17° lub 32° regulowane 

śrubami; półki z płyty drewnopodobnej, okleina dekor bukowy; krawędź o wysokości 10 mm; 

prześwit między rurami poziomymi na bokach: 125 mm; rozstaw otworów do zawieszenia 

półek: 150 mm; pasujące do skrzynek Euro 600 x 400 mm (szer./gł.); malowanie proszkowe 

farbą RAL 5010 (niebieski); wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne; bieżnik z szarej 

gumy termoplastycznej, niebrudzący, na feldze z tworzywa; koła z precyzyjnym łożyskiem 

kulkowym i osłoną przeciwwłókienną; 4 koła obrotowe z osłoną stopy, w tym 2 koła z 

hamulcem. Nośność półki 50 kg. 

Symbol Wymiary gabarytowe 

szer x gł x wys 

Pow. użytk. 

szer x gł. 

Udźwig Waga Koła  

sw-610.101 520 x 665 x 1125 mm 410 x 610 mm 200 kg 40,5 kg Φ125x32 mm 

 

 

Symbol Wymiary gabarytowe 

szer x gł x wys 

Pow. użytk. 

szer x gł. 

Udźwig Waga Koła  

sw-610.201 935 x 665 x 1125 mm 825 x 610 mm 200 kg 52,5 kg Φ125x32 mm 

 

 



Symbol Wymiary gabarytowe 

szer x gł x wys 

Pow. użytk. 

szer x gł. 

Udźwig Waga Koła  

sw-610.301 1350 x 665 x 1700 mm 1240 x 610 mm 250 kg 103,0 kg Φ160x40 mm 

 

 

Wózek na skrzynki  

Spawana konstrukcja stalowa; półki bez płyty drewnopodobnej; pasujące do skrzynek z 

tworzywa sztucznego 600 x 400 mm (szerokość/głębokość); środkowa i górna półka stała; 

nośność górnej i środkowej półki 50 kg; malowanie proszkowe farbą RAL 5010 (niebieski); 

wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne; bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, 

niebrudzący, na feldze z tworzywa; koła z precyzyjnym łożyskiem kulkowym; osłona 

przeciwwłókienna i osłona stopy; 2 koła obrotowe z EasySTOP i 2 koła stałe. 

Symbol Wymiary gabarytowe 

szer x gł x wys 

Pow. użytk. 

szer x gł. 

Udźwig Waga Koła  

sw-400.800 815 x 455 x 1185 mm 610 x 410 mm 200 kg 21,0 kg Φ125x32 mm 

 

 



Wózek z 3 skrzynkami z tworzywa  

Spawana konstrukcja stalowa; półki z 3 skrzynkami z tworzywa sztucznego (600 x 400 x 220 

mm (szerokość/głębokość/wysokość) / 45 Ltr.); środkowa i górna półka stała; nośność górnej 

i środkowej półki 50 kg; malowanie proszkowe farbą RAL 5010 (niebieski); wysoka 

odporność na uszkodzenia mechaniczne; bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, 

niebrudzący, na feldze z tworzywa; koła z precyzyjnym łożyskiem kulkowym; osłona 

przeciwwłókienna i osłona stopy; 2 koła obrotowe z EasySTOP i 2 koła stałe.  

Symbol Wymiary gabarytowe 

szer x gł x wys 

Pow. użytk. 

szer x gł. 

Udźwig Waga Koła  

sw-400.804 815 x 455 x 1385 mm 610 x 410 mm 200 kg 25,5 kg Φ125x32 mm 

 

 

Wózek na skrzynki z 3 półkami  

Spawana konstrukcja stalowa; półki z płyty drewnopodobnej, okleina dekor bukowy; krawędź 

o wysokości 10 mm; pasujące do skrzynek z tworzywa sztucznego 600 x 400 mm 

(szerokość/głębokość); nośność górnej i środkowej półki 50 kg; malowanie proszkowe farbą 

RAL 5010 (niebieski); wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne; bieżnik z szarej 

gumy termoplastycznej, niebrudzący, na feldze z tworzywa; koła z precyzyjnym łożyskiem 

kulkowym; osłona przeciwwłókienna i osłona stopy; 2 koła obrotowe z EasySTOP i 2 koła 

stałe 

Symbol Wymiary gabarytowe 

szer x gł x wys 

Pow. użytk. 

szer x gł. 

Udźwig Waga Koła  

sw-400.801 815 x 455 x 1185 mm 610 x 410 mm 200 kg 26,0 kg Φ125x32 mm 

 

 



Wózek na skrzynki, półki nachylane  

Spawana konstrukcja stalowa; półki bez płyty drewnopodobnej; pasujące do skrzynek z 

tworzywa sztucznego 600 x 400 mm (szerokość/głębokość); środkowa i górna półka 

nachylane pod kątem 15° lub 30°; nośność górnej i środkowej półki 50 kg; malowanie 

proszkowe farbą RAL 5010 (niebieski); wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne; 

bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, niebrudzący, na feldze z tworzywa; koła z 

precyzyjnym łożyskiem kulkowym; osłona przeciwwłókienna i osłona stopy; 2 koła obrotowe 

z EasySTOP i 2 koła stałe. 

Symbol Wymiary gabarytowe 

szer x gł x wys 

Pow. użytk. 

szer x gł. 

Udźwig Waga Koła  

sw-400.802 815 x 455 x 1185 mm 610 x 410 mm 200 kg 22,0 kg Φ125x32 mm 

 

 

Wózek z 3 skrzynkami z tworzywa, półki nachylane  

Spawana konstrukcja stalowa; półki z 3 skrzynkami z tworzywa sztucznego (600 x 400 x 220 

mm (szerokość/głębokość/wysokość) / 45 Ltr.); środkowa i górna półka nachylane pod kątem 

15° lub 30°; nośność górnej i środkowej półki 50 kg; malowanie proszkowe farbą RAL 5010 

(niebieski); wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne; bieżnik z szarej gumy 

termoplastycznej, niebrudzący, na feldze z tworzywa; koła z precyzyjnym łożyskiem 

kulkowym; osłona przeciwwłókienna i osłona stopy; 2 koła obrotowe z EasySTOP i 2 koła 

stałe. 

Symbol Wymiary gabarytowe 

szer x gł x wys 

Pow. użytk. 

szer x gł. 

Udźwig Waga Koła  

sw-400.805 815 x 455 x 1385 mm 610 x 410 mm 200 kg 28,5 kg Φ125x32 mm 

 

 



Wózek na skrzynki z 3 półkami, półki nachylane  

Spawana konstrukcja stalowa; półki z płyty drewnopodobnej; pasujące do skrzynek z 

tworzywa sztucznego 600 x 400 mm (szerokość/głębokość); środkowa i górna półka 

nachylane pod kątem 15° lub 30°; nośność górnej i środkowej półki 50 kg; malowanie 

proszkowe farbą RAL 5010 (niebieski); wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne; 

bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, niebrudzący, na feldze z tworzywa; koła z 

precyzyjnym łożyskiem kulkowym; koła z precyzyjnym łożyskiem kulkowym; osłona 

przeciwwłókienna i osłona stopy; 2 koła obrotowe z EasySTOP i 2 koła stałe. 

Symbol Wymiary gabarytowe 

szer x gł x wys 

Pow. użytk. 

szer x gł. 

Udźwig Waga Koła  

sw-400.803 815 x 455 x 1185 mm 610 x 410 mm 200 kg 29,5 kg Φ125x32 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   www.logistyka.biz.pl 
 ul. Ciepłownicza 54, 31-587 Kraków  tel.12 632 2580, 12 632 2363 
 


