CARROS DE MÃO PARA CONGELADOS - OPÇÕES

Pegas
As pegas proporcionam uma boa postura ao utilizador, uma vez que o centro de gravidade baixa
durante o transporte. Aliviam a tensão muscular das mãos e evitam lesões.
A sua fixação é executada seguindo um procedimento específico, sem materiais com cola,
nem parafusos.
Escolha o modelo adequado às suas necessidades!

Pega acoplada ao carro, em formato
ovalado, com apoio central

Pega embutida no perfil
(preensão no carro)

Pega acoplada ao carro,
em formato ovalado

Pega simples estriada
(preensão no carro)

Rodas
Rodas fabricadas com materiais e técnicas de qualidade superior que se adaptam a diferentes
aplicações e superfícies.
A escolha deve ser feita entre rodas com o mesmo diâmetro, que se podem trocar.
Os 2 últimos algarismos do artigo do equipamento correspondem ao tipo de roda.
Neste modelo de carros as rodas utilizadas têm 260 mm de diâmetro.

Roda No. 21,
pneumática,

Roda No. 25,
em poliuretano,

Roda No. 24,
pneumática,
reforçada

Ø 260 mm

rasto estriado

Ø 260 mm

rasto estriado

Ø 260 mm

rasto estriado

Roda No. 62,
airelastic,

Ø 260 mm

rasto liso

Roda No. 66,
Ø 260 mm

rasto liso
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Placas de carga
As placas de carga ideais para qualquer aplicação - escolha a mais adequada à carga a transportar.
São construídas com diferentes superfícies antiderrapantes, fabricadas numa liga especial.
Impedem o deslizamento lateral da carga.
A parte frontal das placas é biselada, para facilitar a colocação debaixo da carga. A parte traseira,
em formato côncavo, proporciona suporte seguro para objetos cilíndricos.
Por pedido, todas as placas de carga podem ser rebatíveis, sem custo adicional.

Placa N.º 1
245 x 220 mm

Placa N.º 4
400 x 500 mm

Placa N.º 7 (c/ pés de suporte)
Placa N.º 8 (s/ pés de suporte)
400 x 350 mm

Placa N.º 5
300 x 305 mm

Placa N.º 10
230 x 430 mm
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