Carros de plataforma
• Práticos – superfície de carga grande
• Flexíveis – utilização versátil
• Varão de empurrar confortável
Armação e varão de empurrar com pintura a pó de
elevada qualidade. Altura da carga confortável de
280 mm e altura do varão de empurrar de 1100 mm.
CO2 Neutro

Capacidade de carga 300 / 500 kg
Superfície de carga em plásticos reciclados.
Antiderrapante e resistente ao desgaste.
Resistente a intempéries, ao óleo e à maioria dos
ácidos. Reciclável.
Painel frontal com placa MDF decorativa revestida,
500 mm de altura.
2 rodas orientáveis e 2 rodas fixas em jantes de
plástico, rodas orientáveis com bloqueio duplo.
Fornecimento desmontado – fácil montagem.

+ Ecologicamente Equilibrado
+ Uso ecológico dos materiais

aplicados

+ Consumo de energia reduzido

graças à tecnologia a baixas
temperaturas

+ Embalagens 100 % recicláveis
+ Validação anual pelo

TÜV Rheinland

+ Sem custos adicionais

para os clientes

Capacidade de carga 1000 kg
Superfície de carga em contraplacado
antiderrapante.
Varão de empurrar soldado de modo fixo.
2 rodas orientáveis e 2 rodas fixas em jantes de
alumínio robustas, rolamentos de esferas.
Rodas orientáveis com bloqueio duplo.
Fornecimento montado.

a partir de g

219.–

Rodas em poliamida

Para a sua segurança
Rodas orientáveis com bloqueio duplo
conforme EN 1757-3.

Com varão de empurrar em tubo

Com varão de empurrar em tubo,
capacidade de carga 1000 kg

Com 1 painel frontal

Versão

com 2 painéis frontais

borracha maciça

poliamida

pneumáticos

completamente elásti-
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azul claro RAL 5012
verde turquesa RAL 6016

Nº

114 424-6P
114 437-6P

114 425-6P
114 438-6P

114 426-6P
114 439-6P

114 431-6P
114 443-6P

114 433-6P
114 445-6P

114 435-6P
114 447-6P

€

219.–

275.–

359.–

479.–

255.–

309.–

azul claro RAL 5012
verde turquesa RAL 6016

Nº
Nº

114 427-6P
114 440-6P

114 428-6P
114 441-6P

114 429-6P
114 442-6P

114 432-6P
114 444-6P

114 434-6P
114 446-6P

114 436-6P
114 449-6P

€

285.–

295.–

379.–

499.–

275.–

329.–

Ø das rodas

www.kaiserkraft.pt

Nº

Todos os artigos com portes pagos (Continente)

As referências sobre fundo azul
são fornecidas a curto prazo.

7137

Cor da armação

7137

22

com 1 painel frontal

kg

Capacidade de carga

1250 x 800 mm

Com 2 painéis frontais

com varão de empurrar em tubo

Versão das rodas

Comprimento x largura
1050 x 700 mm

Pneumáticos

