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 tel.: (037) 693 00 00, gsm: (0908) 743 396, fax: (037) 693 00 08, kwesto@kwesto.sk  DOPRAVA ZDARMA 

 D I E L E N S K É  V O Z Í K Y 

 Príslušenstvo: 

Držiak na papier, k vozíku, 
nástrojovému

obj. č. 2G 614 210

€/ks 14,-

Kôš na odpadky, k vozíku, 
nástrojovému

obj. č. 2G 614 209

€/ks 16,20

Odkladacia vanička, k vozíku, 
nástrojovému

obj. č. 2G 614 212

€/ks 6,50

Deliace priečky, k vozíku, nástro-
jovému

obj. č. 2G 614 213

€/ks 4,60

•  zváraná oceľová konštrukcia
• 100% výsuv zásuviek na guľôčkových ložiskách
• príprava zásuviek pre vnútorné deliace priečky (na dotaz)
• centrálne zamykanie cylindrickým zámkom
• poistka zabraňujúca vysunúť viac zásuviek súčasne
• horná plastová odkladacia doska
• 2 pevné kolesá s Ø 125 mm, 2 otočné kolesá (1 s brzdou) s Ø 100 mm 

dĺžka × šírka × výška mm 440 × 600 × 940

šírka × hĺbka zásuvky mm 440 × 350
výšky zásuviek 3 × 75 mm,

1 × 155 mm,
1 × 355 mm

nosnosť zásuvky kg 40
hmotnosť kg 52
RAL 3000 červená / RAL 7016 antracitová obj. č. 2G 361 114
 € 314,-
≥ 3 ks obj. č. 2G 361 115
 €/ks 299,-

 NÁSTROJOVÝ VOZÍK 

•  profesionálne vyhotovenie
• masívne ložiskové výsuvy 75 %
• celková nosnosť korpusu 150 kg
• nosnosť zásuviek 80 kg
• rozmery vozíka v × š × h: 920 × 720 × 500 mm 

 SERVISNÉ VOZÍKY 

 Vyhotovenie zodpovedá tým najvyšším nárokom, tuhá 
konštrukcia zváraná z oceľového plechu s hr. 1,0 mm.
Vozíky sú vybavené 4 ložiskovými kolieskami z plnej gumy 
s Ø 80 mm, z toho 2 kolieska sú otočné s brzdou. Horná 
plocha vozíka je osadená rámčekom s ryhovanou gumou. 
Vozík má centrálne uzamykanie a blokovanie proti 
vysunutiu viacerých zásuviek súčasne. Zásuvky je možné 
dodatočne vybaviť pozinkovanými alebo plastovými 
oddeľovačmi. obj. č. 2G 600 789 € 519,-obj. č. 2G 600 788 € 577,-

materiál oceľ oceľ oceľ plast

výška zásuvky do 150 mm obj. č. 2G 600 790 2G 600 791 2G 600 793 2G 600 797
€ 34,30 52,30 61,80 64,70

výška zásuvky nad 150 mm obj. č. 2G 600 794 2G 600 795 2G 600 796
€ 36,65 49,20 61,80

 DELIACE PRVKY ZÁSUVIEK 


