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 tel.: 0250 702 110, gsm: 0720-549 415, fax: 0250 744 400, kwesto@kwesto.ro  TRANSPORT GRATUIT 

 M A N I P U L A R E A  B U T O A I E L O R 

•  manipulare verticală și orizontală
• capacitate portantă 500 kg
• pentru Ø exterior al butoaielor 600 mm
• pentru manipulare suspendabilă a butoaielor metalice cu 

profilare în partea centrală
• brațele de strângere prevăzute la capetele inferioare cu fălci 

profilate
• fălci cu strat de cauciuc pentru mărirea adeziunii
• transportor prevăzut cu prindere care se blochează automat 

și se eliberează manual
• ghidare manuală de mânere
• greutate 68 kg 

 TRANSPORTOR DE 
BUTOAIE UNIVERSAL 

cda. nr. 2G 508 512 RON 6.290,-

•  pentru manevrarea butoaielor suspendate
• capacitate portantă 500 kg
• diametru exterior al cercului 600 mm, înălţimea 

butoaielor 900 mm
• pentru butoaie din oţel de 200 l 

 TRANSPORTOR FOARFECE DE BUTOAIE 

cda. nr. 2G 757 736 RON 1.870,-

cda. nr. 2G 757 737 RON 1.820,-

 Transportor vertical pentru butoaie, greutate 5 kg. 

 Transportor orizontal pentru butoaie, greutate 4 kg. 

•  pentru toate tipurile de butoaie cu 
capacitate de până la 200 litri

• pentru Ø maxim al fundului de 610 mm 

 ŞASIU PENTRU BUTOAIE 

cda. nr. 2G 907 509 RON 1.220,-

cant. min. de comandă cda. nr. RON/buc.
1 buc. 2G 745 079 515,-
≥ 3 buc. 2G 919 889 490,-

 Cadrul este realizat din oţel zincat la cald şi sudat ermetic pentru prevenirea 
scurgerii lichidelor din butoi. Şasiul are patru role de ghidare din polipropilenă cu bandaj 
masiv din cauciuc termoplastic şi cu lagăre de alunecare. Înălţimea structurii este de 
184 mm, înălţimea de încărcare fiind de 80 mm. 

 Şasiul este executat din oţel zincat, cu 4 role de ghidare din polipropilenă cu bandaj 
din cauciuc termoplastic, prevăzute cu lagăre de alunecare. Înălţimea structurii 140 
mm, înălţimea de încărcare 110 mm. 

 Inclusiv mâner care poate fi demontat simplu. 

 Fără mâner. 

cda. nr. 2G 398 848 RON 860,-


