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Tип име
размери

д/ш/в (мм)
маса
(кг)

товароподем.
(кг)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

5246 Подвижна платф. 1248 x 842 x 280 35 400 305,58 366,70
5247 Теглич 1300 x 325 9 400 225,50 270,60

КОЛИЧКИ ЗА ЦЕХОВЕ И РАБОТИЛНИЦИ

- Подходящи за ползване главно в ремонтни цехове 
и работилници.

- Колелцата улесняват придвижването на количката.

- С помощта на двете колела със спирачки количката може да се
застопори и да се предотврати нежеланото движение по време
на работата с нея.

- Повърхността е обработена с грунд и боя.

Количка
- Количка, подходяща за 

манипулиране с материали 
с малки размери.

- Конструкцията от стоманени 
профили осигурява 
значителна здравина.

- Повърхността е обработена 
с качествена прахова боя.

- Количката разполага с две застопорени
и две въртящи се колела.

- На по-късата страна е монтирана ръкохватка
за улесняване на манипулирането с количката.

Вариант с решетка.
Тип: 6416

Вариант без решетка.
Тип: 6417

Вариант с капак. 
Тип: 6418

Вариант без капак. 
Тип: 6419

Подвижна платформа с теглич
Tипове: 5246, 5247
- Проверена в практиката конструкция на

подвижна платформа, която, свързана с теглич,
представлява сравнително лесно подвижна
количка с висока 
функционалност при манипулиране с материали.

- Тегличът може да се монтира и на други
подвижни платформи. След края на работата 
с количката, тегличът трябва да се демонтира.

Теглич
Тип: 5247

Подвижна платф.
Тип: 5246

Tип
размери на

платформ. (мм)
височ. на платфор.
/и дръжката (мм)

маса
(кг)

Ø колел.
(мм)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

6416 1000 x 600 320/850/1000 125 59 643,25 771,90
6417 1000 x 600 320/800/1000 125 56 616,00 739,20

Tип
размери на дъската

d x д x v (мм)
маса
(кг)

товароподем.
(кг)

Ø колелата
(мм)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

6418 1200 x 800 x 1100 55 500 200 973,83 1 168,60
6419 1200 x 800 x 1100 50 500 200 783,17 939,80
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