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

•  capacitate portantă 150 kg
• 2 roţi fixe şi 2 roţi pivotante, frână centralizată EASY STOP®
• bandaje din cauciuc plin gri
• mâner rabatabil 

capacitate portantă kg 150 150

suprafaţa de încărcare lung. × lăţ. mm 720 × 450 900 × 600
înălţimea suprafeţei de încărcare mm 180 220
lung. × lăţ. × î. mm 820 × 470 × 936 1000 × 620 × 975
diametrul roţii mm 125 160
greutate kg 11 18

cda. nr. 2G 605 941 2G 605 942
RON 1.540,- 2.010,-

 CĂRUCIOR PLIABIL DIN ALUMINIU 

 C Ă R U C I O A R E 

•  capacitate portantă 150 kg
• foarte ușor și stabil
• suprafața de încărcare și mânerul de manipulare extractibile
• compact – nepretențios la spațiu
• 2 roți fixe și 2 pivotante cu Ø 100 mm
• bandaje din cauciuc plin ce nu lasă urme 

capacitate portantă kg 150

lungimea suprafeţei de încărcare mm 450 / 670
lăţimea suprafeţei de încărcare mm 440
înălţimea de încărcare mm 160
lungime × lăţime mm 750 × 440
dimensiuni de transport mm 575 × 440 × 240
înălţimea mânerului mm 935

cda. nr. 2G 278 100
RON 750,-

 CĂRUCIOR DE TRANSPORT PLIABIL, DIN ALUMINIU 

 ani    5 garanţie 

 CĂRUCIOR CU PLATFORMĂ 

•  vopsea pulbere de calitate de culoare gri bazalt RAL 7012
• platforma cu strat anti alunecare lipit rigid
• 2 roți pivotante și 2 roți fixe cu rulmenți
• bandaje din cauciuc plin ce nu lasă urme 

capacitate portantă kg 150

suprafaţa de încărcare lung. × lăţ. mm 740 × 480
înălţimea de încărcare mm 145
diametrul roţii mm 100
greutate kg 10
înălţimea mânerului mm 900

cda. nr. 2G 603 516
RON 340,-

 nou     

 RON  /buc.  2G 603 516

 340,- 


