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Warsztatowe wózki platformowe do transportowania
elementów o masie do 400 kg

raconstruction.pl /warsztatowe-wozki-platformowe-warszawa/

Nasza firma RA Construction po raz kolejny miała
możliwość wykazania się jako zaufany producent
mebli warsztatowych. Realizacja dla firmy z Warszawy
dotyczyła stworzenia dwóch rodzajów wózków
platformowych, służących do transportowania
elementów o całkowitej masie nie przekraczającej 400
[kg].

Projekt wózka warsztatowego zawiera w sobie trzy
cechy, które stały się wyznacznikiem dla naszego
kontrahenta. Mobilność, którą zapewniono poprzez
zastosowanie odpowiednich gabarytów wózka oraz
wyposażenie go w dwie pary kół skrętnych z
hamulcem. Kolejnym aspektem branym pod uwagę w fazie projektowania to rodzaj oraz masa przewożonych
elementów.

Projektowanie mebli stalowych polegało na ustaleniu rodzajów obciążeń jakim będzie poddawany sprzęt,
dokonaniu odpowiednich obliczeń, a następnie wzmocnieniu konstrukcji w newralgicznych punktach.

Warsztatowy wózek platformowy RC-S006

Parametry techniczne wózka warsztatowego:

Wymiary zewnętrzne wózka: (szer. x dł. x wys.)
650x1000x760 [mm].

Wymiar półki górnej: (szer. x dł.) 650x800 [mm].

Wymiar półki dolnej: (szer. x dł.) 650x740 [mm]

Całkowita wytrzymałość wózka na obciążenie: 400[kg].

W tym:

Półki dolnej: 250[kg].

Półki górnej 150[kg].

Kolorystyka:

Konstrukcja wózka warsztatowego została polakierowana w kolorystyce RAL 7004.

Materiał konstrukcyjny:

W celu stworzenia stabilnej konstrukcji wózka transportowego wykorzystano profile stalowe zamknięte o
wymiarach: 30x30x2 [mm] oraz profile rurowe o średnicy 3/4cala.

Dane dodatkowe produktu:

Wózek warsztatowy na zamówienie naszego klienta z Warszawy, został wyposażony w 4 koła skrętne z
hamulcem średnicy 125 [mm] oraz piastą łożyskowaną. koła o podwyższonej wytrzymałości . Półki wózka
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wykonane z płyty MDF 16 [mm]. Uchwyt prowadzący z tyłu i przodu wózka.

Cena warsztatowego wózka platformowego: 650 zł netto za 1 szt.

Wózek platformowy RC-S007

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne wózka warsztatowego: (szer. x dł.
x wys.) 800x1300x910 [mm].

Wymiar półki górnej: (szer. x dł.) 800x1100 [mm].

Wymiar półki dolnej: (szer. x dł.) 800x1040 [mm].

Wytrzymałość wózka na obciążenie: 400[kg].

W tym:

Półki dolnej 250[kg].

Półki górnej 150[kg].

Kolor lakieru wózka:

Konstrukcja wózka RAL 7004 .

Materiał konstrukcyjny:

Profil stalowy zamknięty 30x30x2 [mm] oraz 30x40x2 [mm]; rura 3/4cala.

Dane dodatkowe produktu:

Wózek wyposażony w 4 koła skrętne z hamulcem średnicy 125 [mm] z piastą łożyskowaną, koła o
podwyższonej wytrzymałości. Półki wózka wykonane z płyty MDF 16 [mm]. Uchwyt prowadzący z tyłu i przodu
wózka.

Cena wózka: 790zł netto za 1 szt.
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