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WÓZKI TRANSPORTOWE, PLATFORMY, 
WÓZKI UNIWERSALNE 



Zaprojektowane tak, aby stawić czoło wyzwaniom 
pracy w realnym świecie. Wózki transportowe 
STANLEY łączą cechy ergonomii, estetyki i 
wygody użytkowania z wytrzymałością i trwałością 
potrzebną w surowym otoczeniu fabryk lub 
magazynów. Są trwałe i bezpieczne bez względu 
na to co i gdzie na nie załadujesz. Decydując się 
na zakup i użytkowanie wózka transportowego 
STANLEY możesz być pewien jego solidności i 
niezawodności. Dzień po dniu, niezależnie od 
tego jak długo go użytkujesz. Dlatego właśnie 
każdy model objęty jest standardowo 5 letnią 
gwarancją.  Wózki transportowe STANLEY zostały 
zaprojektowane od podstaw z wykorzystaniem 
różnorodnych profili, ram, konfiguracji uchwytów 
oraz asortymentu kół. W niniejszym katalogu 
znajdziesz dzięki temu wszystkie potrzebne do 
pracy opcje. Znajdziesz to, co szukasz.
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Zaprojektowane tak, aby stawić czoło wyzwaniom 
pracy w realnym świecie. Wózki transportowe 
STANLEY łączą cechy ergonomii, estetyki i wygody 
użytkowania z wytrzymałością i trwałością potrzebną 
w surowym otoczeniu fabryk lub magazynów. Są 
trwałe i bezpieczne bez względu na to co i gdzie na nie 
załadujesz. Decydując się na zakup i użytkowanie 
wózka transportowego STANLEY możesz być pewien 
jego solidności i niezawodności. Dzień po dniu, 
niezależnie od tego jak długo go użytkujesz. Dlatego 
właśnie każdy model objęty jest standardowo 5 letnią 
gwarancją. Wózki transportowe STANLEY zostały 
zaprojektowane od podstaw z wykorzystaniem różno-
rodnych profili, ram, konfiguracji uchwytów oraz 
asortymentu kół. W niniejszym katalogu znajdziesz 
dzięki temu wszystkie potrzebne do pracy opcje. 
Znajdziesz to, co szukasz.

Zaprojektowane tak, aby stawić czoło wyzwaniom pracy w realnym 
świecie. Wózki transportowe STANLEY łączą cechy ergonomii, es-
tetyki i wygody użytkowania z wytrzymałością i trwałością potr-
zebną w surowym otoczeniu fabryk lub magazynów. Są trwałe i 
bezpieczne bez względu na to co i gdzie na nie załadujesz. Decy-
dując się na zakup i użytkowanie wózka transportowego STAN-
LEY możesz być pewien jego solidności i niezawodności. Dzień 
po dniu, niezależnie od tego jak długo go użytkujesz. Dlatego 
właśnie każdy model objęty jest standardowo 5 letnią gwarancją. 
Wózki transportowe STANLEY zostały zaprojektowane od podst-
aw z wykorzystaniem różno-rodnych profili, ram, konfiguracji uch-
wytów oraz asortymentu kół. W niniejszym katalogu znajdziesz 
dzięki temu wszystkie potrzebne do pracy opcje. Znajdziesz to, co 
szukasz.

Zaprojektowane tak, aby stawić czoło wyzwaniom pracy w realnym 
świecie. Wózki transportowe STANLEY łączą cechy ergonomii, 
estetyki i wygody użytkowania z wytrzymałością i trwałością potrzebną 
w surowym otoczeniu fabryk lub magazynów. Są trwałe i  bezpieczne 
bez względu na to co i gdzie na nie załadujesz. Decydując się na 
zakup i użytkowanie wózka transportowego STANLEY możesz być 
pewien jego solidności i niezawodności. Dzień po dniu, niezależnie 
od tego jak długo go użytkujesz. Dlatego właśnie każdy model objęty 
jest standardowo 5 letnią gwarancją. Wózki transportowe STANLEY 
zostały zaprojektowane od podstaw z wykorzystaniem różnorodnych 
profili, ram, konfiguracji uchwytów oraz asortymentu kół. W niniejszym 
katalogu znajdziesz dzięki temu wszystkie potrzebne do pracy opcje. 
Znajdziesz to, co szukasz.
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WÓZKI 
SKŁADANE- 

WIZYTÓWKA 
Nasze najnowsze wózki 

składane  STANLEY®
łączą to, co najlepsze w obu 

światach . Solidna stalowa 
kontrukcja zapewnia trwałość i 

ładowność.
Wytrzymała czarna płyta ładunkowa jest 

odlewana z aluminium, aby obniżyć wagę. 
Solidne koła  poruszają się płynnie, cicho i nie 

grozi im żadna nieszczelność.
I najwazniejsza cecha : każdy wózek po złożeniu bez 

problemu mieści się w bagażniku każdego samochodu.
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WÓZKI 
SKŁADANE

• Łatwy w użyciu wszechstronny wózek narzędziowy. Mocna i trwała konstrukcja.
• Wykonany z mocnej i wytrzymałej stali. Rozłożenie i złożenie  zajmują kilka sekund.
• Główne plastikowe punkty naprężenia są wykonane z wytrzymałego nylonu; inne elementy  
   plastikowe są polipropylenowe.
• Wózek ręczny i wózek platformowy w jednym projekcie zapewniają, że można go używać 
   niemal wszędzie. Łatwy w użytkowaniu wózek uniwersalny. Mocny i wytrzymały .

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

SXWTD-FT585 8717496635853 70/137kg 7,7kg 40,5 x 12,5 x 66cm 28 x 38,8cm 8,7 / 12cm Aluminium

   niemal wszędzie. Łatwy w użytkowaniu wózek uniwersalny. Mocny i wytrzymały .
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WÓZKI SKŁADANE

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

SXWTD-FT580 8717496635808 70kg 4,5kg 42 x 40 x 102cm 39 x 29cm 12,7cm Stal

SXWTD-FT582 8717496635922 90kg 5,5kg 44 x 49 x 98cm 49 x 28cm 17,5cm Stal

SXWT-FT584 8717496635846 30/60kg 4,7kg 40 x 40 x120cm 39 x 29cm 5,6cm Stal

• Składa i rozkłada w kilka sekund. Łatwy w użyciu i przechowywaniu
• Jest w 100% zmontowany
• Wykonany z mocnej i wytrzymałej stali. Główne punkty naprężeń plastycznych są
  wykonane z wytrzymałego nylonu; inne elementy to polipropylen
• Regulowany uchwyt z TPR
• W zestawie elastyczna lina do bezpiecznego mocowania ładunku 

SXWTD-FT584: Koła zapewniają łatwość manewrowania na schodach, progach,
krawężnikach  i innych przeszkodach

SXWTD-FT580 : Gumowany, miękki uchwyt SXWTD-FT582: W pełni zmontowany SXWTD-FT584: Koła do jazdy po schodach

SXWTD-FT580SXWTD-FT580 SXWTD-FT582 SXWT-FT584
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WÓZKI SKŁADANE

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

SXWTD-FT500 8717496635006 60kg 3,08kg 40 x 41 x 100cm 38 x 28cm 12,7cm Aluminium

SXWTD-FT501 8717496635013 60kg 3.34kg 40 x 41 x 100cm 38 x 28cm 12,7cm Aluminium

SXWTD-FT505 8717496635051 25kg 2kg 55,8 x 41 x 27cm NA NA Polipropylen

SXWTD-FT500: Pojemnik na 
linkę Bungee

SXWTD-FT501: Uchwyt 
przytrzymujący kosz ładunkowy

SXWTD-FT505: Widok po złożeniu

• Składa i rozkłada się  w kilka sekund
• Łatwy w użyciu i przechowywaniu, w 100% zmontowany.
• Kompaktowa konstrukcja wykonana z lekkiego i wytrzymałego aluminium
• Główne punkty naprężenia z tworzywa sztucznego wykonane z trwałego 
   tworzywa sztucznego
• Miękki uchwyt dla większego komfortu
• Zawiera elastyczną linkę bungee we wbudowanym pojemniku do przechowywania
• Kompaktowa konstrukcja - dla łatwego przechowywania prawie wszędzie
• Ciche koła TPR

SXWTD-FT501: W pełni kompatybilny ze składanym koszem
użytkowym SXWTD-FT505

SXWTD-FT505
• Idealny do użycia  z wózkiem SXWTD-
  FT501 oraz FXWT-711
• Wszechstronny kosz użytkowy rozkłada i 
  składa się w sekundy
• Kompaktowa konstrukcja - dla łatwego 
  przechowywania prawie wszędzie
• Wykonany z lekkiego i wytrzymałego 
  polipropylenu
• Chowane kołki ustalające pozwalają na 
  łatwe i stabilne ustawienie jednego kosza na drugim
• pojemność 50 litrów

SXWTD-FT580SXWTD-FT500 SXWTD-FT501 SXWTD-FT505
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FXWT-707

WÓZKI SKŁADANE

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

FXWT-705 8717496636744 70kg 3,6kg 40 x 41 x 104cm 39 x 28cm 13cm Aluminium

FXWT-706 8717496636751 125kg 7kg 51 x 52 x 107cm 48 x 35cm 17,5cm Aluminium

FXWT-707 8717496636768 200kg 9,7kg 60 x 60 x 128cm 59 x 40cm 20cm Aluminium

• Profesjonalny wózek transportowy
• Składa i rozkłada się w kilka sekund. Łatwy w użyciu i przechowywaniu.
• Jest w pełni zmontowany.
• Wytrzymała, lekka konstrukcja wykonana z lekkiego i wytrzymałego aluminium.
• Główne plastikowe punkty naprężenia są wykonane z wytrzymałego nylonu; inne 
   elementy plastikowe to polipropylen.
• Miękki uchwyt. Zawiera elastyczną linkę bungee.

FXWT-707: Regulowane uchwyty zapewniają ochronę kostek i składają się w celu łatwego przechowywania.

FXWT-705 FXWT-706

FXWT-705: Miękki , gumowany uchwyt FXWT-706: Podwójnie profi lowana rama FXWT-707: Regulowany uchwyt
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PLATFORMY STALOWE ZE SKŁADANYM UCHWYTEM

PLATFORMY

• Stalowy wózek platforma składa i rozkłada się w kilka sekund
• Profi le i platforma wykonane z wytrzymałej stali dla dodatkowej trwałości
• Mocny, sztywny stalowy uchwyt do bezpiecznego manewrowania podczas transportu
• 4 koła z łożyskami kulkowymi dla łatwego i bezpiecznego kierowania
• Kompaktowa konstrukcja dla łatwego przechowywania

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

SXTWD-PC527 8717496635273 150kg 7kg 73 x 47 x 81cm 62 x 46cm 10cm Stal

SXTWD-PC528 8717496635280 300kg 14,5kg 91 x 61 x 87cm 79 x 61cm 12,5cm Stal

SXTWD-PC527 SXTWD-PC528
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PLATFORMY “DOLLY” ZE SKLEJKI

Bardzo mocne platformy ze sklejki do ciężkich ładunków
Platformy mają na kantach specjalne zderzaki, aby nie zarysować żadnych ścian podczas transportu. 
Platformę można wykorzystać do  obciążenia 200 kg. Ma wbudowany uchwyt
do ustawiania  i przenoszenia .
Przenieś platformę tam, gdzie jej potrzebujesz.

SXWTD-MS572
Wymiary kół  76 mm czarne kółka nylonowe
Podstawa  45 x 30 cm
Materiał   Sklejka

SXWTD-MS573
Wymiary kół  76 mm czarne kółka nylonowe
Podstawa  60 x 45 cm
Materiał   Sklejka

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

SXWTD-MS572 8717496635723 200kg 2.5kg 45 x 30 x 13.5cm 45 x 30cm 76mm MDF

SXTWD-MS573 8717496635730 200kg 3.9kg 60 x 45 x 13.5cm 60 x 45cm 76mm MDF

SXWTD-MS572 SXTWD-MS573
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PLATFORMY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH

PLATFORMY DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

SXWTI-PC510 8717496635105 150kg 10kg 74 x 47 x 90cm 74 x 47cm 10cm Stal

SXWTI-PC511 8717496635112 200kg 17,1kg 90 x 61 x 101cm 90 x 61cm 18cm Stal

SXWTI-PC512 8717496635129 250kg 18,6kg 90 x 61 x 104cm 90 x 61cm 18cm Stal

• Profesjonalny czterokołowy wózek platformowy, składa i rozkłada się  w kilka sekund
• Solidna konstrukcja wykonana z lekkiego i wytrzymałego materiału
• Mocny, stalowy, sztywny uchwyt do bezpiecznego
  manewrowania podczas transportu ładunków
• Polecany dla magazynów handlowych, sklepów detalicznych,
  dostawców towarów i usług przeprowadzkowych.

• Profesjonalny czterokołowy wózek platformowy, składa i rozkłada się w kilka sekund
• Solidna konstrukcja wykonana z lekkiego i wytrzymałego aluminium
• Mocny, stalowy, sztywny uchwyt do bezpiecznego manewrowania podczas transportu
• Polecany  dla magazynów handlowych,
  sklepów detalicznych, dostawców usług
  i fi rm przeprowadzkowych

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

SXWTC-PC508 8717496635082 150kg 8,5kg 74 x 47 x 93cm 74 x 47cm 10cm Stal

SXTWD-PC509 8717496635099 250kg 13,7kg 90 x 61 x 94cm 90 x 61cm 13cm Stal

• Solidna konstrukcja wykonana z lekkiego i wytrzymałego materiału
• Mocny, stalowy, sztywny uchwyt do bezpiecznego

• Polecany dla magazynów handlowych, sklepów detalicznych,
  dostawców towarów i usług przeprowadzkowych.

• Mocny, stalowy, sztywny uchwyt do bezpiecznego manewrowania podczas transportu
• Polecany  dla magazynów handlowych,
  sklepów detalicznych, dostawców usług

• Mocny, stalowy, sztywny uchwyt do bezpiecznego manewrowania podczas transportu

SXWTC-PC508

SXWTI-PC511SXWTI-PC510

SXWTC-PC509

SXWTI-PC512
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PLATFORMY SKŁADANE FATMAX

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

FXWT-711 8717496637116 200kg 16kg 80 x 52 x 87cm 80 x 50cm 10cm Stal

FXWT-712 8717496637277 135kg 9kg 68 x 41 x 92cm 68 x 41cm 10cm Stal

• Wszechstronny wózek transportowy , składa i rozkłada się  w 
ciągu kilku sekund, wszystkie 4
koła się składają
• Łatwy w użyciu i przechowywaniu. W 100% zmontowany
• Kompaktowa, lekka konstrukcja wykonana z wytrzymałego 
aluminium
• Główne plastikowe punkty naprężenia są wykonane z 
wytrzymałego nylonu;
inne elementy plastikowe to polipropylen
• Profi le wykonane z aluminium i stali nierdzewnej
• Gumowana , miękka rękojeść, płyta transportowa z otworami do 
mocowania kosza
• Zawiera regulowany uchwyt i otwory w platformie dla
łatwego i stabilnego mocowania koszy ładunkowych  
• Do przechowywania praktycznie wszędzie: samoloty, autobusy, 
pociągi, bagażniki,
garaże, szafy , przestrzeń pod meblami 

FXWT-712: Wszechstronny wózek narzędziowy z hamulcami i
teleskopowym uchwytem

FXWT-711: Uniwersalny wózek narzędziowy. Uchwyt składa się
niezależnie od kół , dzięki czemu wózek może być używany jako 
platforma dolly FXWT-711 FXWT-712

PLATFORMA Z CHOWANYMI KOŁAMI 

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

SXWTD-PC517 8717496635174 120kg 6,4kg 68 x 41cm 68 x 41cm 10cm Aluminum

• Profesjonalny czterokołowy wózek platformowy, składa i rozkłada się w kilka sekund
• Solidna konstrukcja wykonana z lekkich i wytrzymałych materiałów 
• Teleskopowy uchwyt z miękkim uchwytem do bezpiecznego
   manewrowania podczas transportu
• Po złożeniu koła chowają się całkowicie w konstrukcję platformy, czyniąc ją całkowicie płaską 
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PLATFORMA DO TRANSPORTU TERENOWEGO

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

FXWT-704 8717496636737 300kg 16kg 92 x 62 x 86cm 80 x 60cm 25cm Stal

• Wytrzymała konstrukcja. Stalowa platforma i uchwyt pozwalają
  na 300 kg obciążenia
• Składany uchwyt, uchwyt składa się w celu ułatwienia
  transportu i przechowywania
• Ponadwymiarowe nieprzebijalne koła obrotowe:
  opony bezdętkowe, odporne na przebicie
• Obrotowe koła przednie ułatwiają pokonywanie zakrętów
• Ponadwymiarowa średnica  kół 250 mm
  do poruszania się po nierównym terenie
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Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

SXWTD-FT520 8717496635204 120kg 10kg 52 x 48 x 112cm 29 x 31cm 26cm Stal

SXWTD-FT521 8717496635211 120kg 10kg 67 x 48 x 113cm 29 x 31cm 15cm Stal

SXWTD-FT520

Składana konstrukcja ułatwia przechowywanie

SXWTD-FT521

SKŁADANE STALOWE WÓZKI TRANSPORTOWE 

WÓZKI
TRANSPORTOWE

• Wykonany z wytrzymałej stali dla dodatkowej wytrzymałości i trwałości
• Górna rama wsuwa się w dolną ramę dla wygodnego przechowywania
• Plastikowe uchwyty o wysokiej przyczepności zapewniają lepszą przyczepność i obejmują ochronę dłoni
• Łatwo i bezpiecznie przewieziemy duże ładunki, pudła, meble

SXWTD-FT520: Duże pneumatyczne koła umożliwiają łatwy transport

SXWTD-FT521: 3-kołowa konstrukcja dla łatwego pokonywania
przeszkód , progów, schodów 



17

www.STANLEYTRUCKS.com

WÓZKI TRANSPORTOWE STALOWE 

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

SXWTD-HT523 8717496635235 200kg 13,4kg 60 x 50 x 120cm 24,5 x 30,5cm 15cm Stal

SXWTC-HT524 8717496635242 250kg 10,5kg 49 x 50 x 119cm 25 x 30,5cm 26cm Stal

SXWTC-HT525 8717496635259 200kg 7kg 50,5 x 49 x 119cm 40 x 20,5cm 26cm Aluminium

• Wykonany z wytrzymałej stali dla dodatkowej wytrzymałości i trwałości
• Plastikowe rękojeści o wysokiej przyczepności zapewniają komfortowy uchwyt podczas transportu i obejmują ochronę kostek
• Łatwo i bezpiecznie transportuj duże ładunki, pudła, meble

SXWTD-FT523:  3-kołowa konstrukcja dla łatwego pokonywania przeszkód,
  progów i schodów

SXWTD-FT524:  Wbudowane prowadnice z tyłu umożliwiają łatwiejszy transport na schodach
  Duże pneumatyczne koła umożliwiają łatwe poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz

SXWTD-FT525:  Ręczny wózek transportowy o lekkiej konstrukcji aluminiowej
  Wbudowane prowadnice z tyłu umożliwiają łatwiejszy transport na schodach
  Duże pneumatyczne koła umożliwiają łatwe poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz

SXWTD-HT523 SXWTC-HT524 SXWTC-HT525
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Stalowy wózek dwupołożeniowy
• Łatwy i bezpieczny transport dzięki stalowemu wózkowi ręcznemu i wyjątkowo dużej 
  platformie ładunkowej do użytku komercyjnego
• Wykonany z wytrzymałej stali. Prowadnice z tyłu umożliwiają łatwe pokonywanie dużych 
  przeszkód, takich jak schody
• Duże pneumatyczne koła pozwalają na łatwy transport w pomieszczeniach i na zewnątrz
• Łatwo i bezpiecznie transportuj  swoje ciężkie ładunki, pudła, meble
• Dwa solidne kółka obrotowe  umożliwiają precyzyjne manewrowanie w trybie platformy

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

SXWTD-MT519 8717496635198 150/200kg 13,4kg 46 x 60 x 144cm 22 x 35,5cm 26cm Stal

STALOWY WÓZEK WIELOPOŁOŻENIOWY

Wytrzymała rama stalowa 

Duże pneumatyczne kołaObrotowe koła dla łatwego mane-
wrowania

Szybka i łatwa zmiana pozycji

Stalowy wózek dwupołożeniowy
• Łatwy i bezpieczny transport dzięki stalowemu wózkowi ręcznemu i wyjątkowo dużej 
  platformie ładunkowej do użytku komercyjnego
• Wykonany z wytrzymałej stali. Prowadnice z tyłu umożliwiają łatwe pokonywanie dużych 
  przeszkód, takich jak schody
• Duże pneumatyczne koła pozwalają na łatwy transport w pomieszczeniach i na zewnątrz
• Łatwo i bezpiecznie transportuj  swoje ciężkie ładunki, pudła, meble
• Dwa solidne kółka obrotowe  umożliwiają precyzyjne manewrowanie w trybie platformy
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STALOWE WÓZKI TRANSPORTOWE

• Komercyjne wózki ręczne o wytrzymałej konstrukcji stalowej
• Plastikowe uchwyty zapewniają lepszą przyczepność i obejmują ochronę kostek
• Duże pneumatyczne koła pozwalają na łatwy transport wewnątrz i na zewnątrz
• Łatwe i bezpieczne przenoszenie ciężkich ładunków, skrzynek i mebli wewnątrz lub na zewnątrz

SXWTD-HT535: Zawiera 100% zmontowaną, rozkładą platformę 

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

SXWTD-HT522 8717496635228 200kg 9,2kg 53 x 48 x 119cm 23,5 x 35,5cm 26cm Stal

SXWTC-HT526 8717496635266 300kg 11kg 47 x 62 x 114cm 20 x 40,5cm 26cm Stal

SXWTD-HT535 8717496635358 200kg 11,4kg 77 x 59 x 110,5cm 17 x 42cm 26cm Stal

SXWTD-HT522 SXWTC-HT526 SXWTD-HT535
Duże pneumatyczne koła
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ALUMINIOWY WÓZEK UNIWERSALNY

Kontrukcja Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

SXWTI-MT515 8717496635150 200/250kg 17kg 43 x 52 x 131cm 45,5 x 18cm 26cm Aluminum

Mocny, sztywny, metalowy uchwyt ułatwia
bezpieczne przemieszczanie ciężkich ładunków

Lekki i wytrzymały
profi l aluminiowy

Składa i rozkłada się w sekundy zmieniając 
się z wózka transportowego w platformę 

Duże koła pneumatyczne dla łatwego 
manewrowania wewnątrz i na zewnątrz

Obrotowe koła z hamulcem 
do użytku w trybie platformy

Przemysłowy aluminiowy wózek dwupołożeniowy
• Może być używany jako ciężki wózek ręczny lub platformowy
• Idealny do fabryk , magazynów handlowych, sklepów detalicznych, usług dostawczych i  przeprowadzek
• Przejście z wózka ręcznego na wózek platformowy jednym łatwym ruchem

Przemysłowy aluminiowy wózek dwupołożeniowy
• Może być używany jako ciężki wózek ręczny lub platformowy
• Idealny do fabryk , magazynów handlowych, sklepów detalicznych, usług dostawczych i  przeprowadzek
• Przejście z wózka ręcznego na wózek platformowy jednym łatwym ruchem



21

www.STANLEYTRUCKS.com

WÓZKI TRANSPORTOWE ALUMINIOWE 

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

SXWTI-HT513 8717496635136 200kg 10kg 44 x 49 x 123cm 45,5 x 18cm 26cm Aluminum

SXWTI-HT514 8717496635143 200kg 13kg 45 x 52 x 123cm 30,5 x 56,5cm 26cm Aluminum

SXWTI-HT513 SXWTI-HT514

• Ręczny wózek aluminiowy do zastowań przemysłowych
• Lekka i trwała konstrukcja aluminiowa gwarantuje wytrzymałość konstrukcji i minimalną wagę.
• Duże pneumatyczne koła pozwalają na łatwy transport wewnątrz i na zewnątrz
• Model SXWTI-HT514 zawiera  dużą składaną platformę dla ciężkich i ponadgabarytowych ładunków oraz 
  specjalną prowadnicę z tyłu do użycia na schodach
• Idealny do użytku przemysłowego w fabrykach, magazynach handlowych, sklepach detalicznych, 
  usługach dostawczych i profesjonalnych przeprowadzkach
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STALOWE WÓŻKI TRANSPORTOWE FATMAX NA KOŁACH NIEPRZEBIJALNYCH 

Kod produktu Kod kreskowy Pojemność Waga Wymiary Stopa ładunkowa Koła Kontrukcja

FXWT-700 8717496636690 250kg 18kg 60 x 50 x 132cm 55 x 23cm 26cm Stal

FXWT-701 8717496636706 250kg 16kg 60 x 50 x 132cm 40 x 23cm 26cm Stal

FXWT-702 8717496636713 250kg 16kg 60 x 50 x 132cm 40 x 23cm 26cm Stal

• Cechy wózków Fatmax:  standardem we wszystkich modelach są : ponadnormatywne
  osłony kół, dodatkowe poprzeczne profile tylnie ,ochraniacze ładunku , duża ładowność i 
  nieprzebijalne koła .
• Standardowe nieprzebijalne koła z PU, certyfikowane przez TUV , wolne od szkodliwych
  związków WWA  (zgodne z GS i REACH)

FXWT-701: Konstrukcja rękojeści P - możliwość prowadzenia jedną ręką : popularny uchwyt do 
     zastosowań związanych z dostawą.
     Wąski uchwyt idealnie nadaje się do pokonywania ciasnych zakrętów i wąskich drzwi.

FXWT-702: Standardowa konstrukcja rękojeści: rękojeść ze zintegrowanym zabezpieczeniem kostki.
     Szeroki uchwyt lepiej nadaje się do przenoszenia ciężkich ładunków.

FXWT-701FXWT-700 FXWT-702
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STALOWE WÓŻKI TRANSPORTOWE FATMAX NA KOŁACH NIEPRZEBIJALNYCH 

WÓZKI 
STALOWE 
STANLEY - 
CZYM SĄ ?

Stalowe wózki transportowe  
STANLEY to wytrzymałe , solidnie 

wykonane wózki, które wykonują w 
100% swoją robotę. 260 mm

lekkie pneumatyczne koła zapewniają łatwy 
transport  i są standardem w każdym wózku. 

Uchwyty obejmują osłony dłoni, kostek. 
Żółty lakier proszkowy STANLEY jest trwały i 

wyróżnia się z daleka.
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Wyprodukowano na licencji SAM-Works UK Ltd.
Parter, Suite F, Breakspear Park, Breakspear Way,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4TZ Wielka Brytania
E-mail: sales@stanleytrucks.com

Stanley® jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Stanley Works
lub podmiotów stowarzyszonych i jest wykorzystywany na podstawie licencji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Ani ten katalog, ani jego tekst, ilustracje, rysunki lub
ich część nie może być powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, kopiowana, 
rejestrowana lub przesyłana w dowolnej formie, elektronicznej lub innej, bez zgody firmy STANLEY.
Zgodnie z najlepszą wiedzą firmy STANLEY, wszystkie opisy i ilustracje
zawarte w tym katalogu są prawidłowe w momencie oddania do druku.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © SAM-Works 2020


