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CARROS CONTENTOR EM ALUMÍNIO

Carros Contentor com Auto-Nivelamento
Devido ao sistema de molas incorporado, que nivela a carga em função do peso, obtem-se uma elevada ergonomia, manipulando a carga 
com boa postura do utilizador. 
Robustos, com os cantos endurecidos por prensagem. Utilização ampla para cargas leves (até 70 kg). 
O setor da indústria de componentes é um exemplo de alta rentabilidade nestes carros. 
Material: liga leve em alumínio ou anodizado 
• Rebordo no topo e no fundo prensados para acréscimo de solidez nas paredes
• Cantos revestidos com seções especiais de alumínio com 3 mm de espessura
• Rebordo superior totalmente revestido com protetor elástico de elevada qualidade (cor azul), confere proteção ao carro e à carga no seu interior 
• Muito robusto, não está sujeito a deformação; Fundo com furo para drenagem
• Rodízios na configuração B (2 fixos e 2 giratórios), em borracha antimarca, integrados em suportes de aço galvanizado, com rolamentos de 
  esfera e resguardos
• Incluidos 2 rodízios giratórios com travão, de acordo com a EN 1757-3

Opções
• Diiferentes intensidades de força nas molas
• Outras medidas de diâmetro e tipo de pneus
Outras configurações de rodízios por pedido

2 Rodízios fixos
e 2 giratórios

Configuração B

Auto-Nivelamento por mola 
(8 rolamentos de esferas)

Dimensões
C x L x A (mm)

Internas Externas

D 1408 / 350 * 1000 x 650 x 580 1150 x 690 x 855 380 125 B 70

D 5408 / 580 1400 x 700 x 620 1515 x 740 x 895 615 125 B 70

Outras medidas por pedido

Artigo N.º Volume
(litros)

Rodas
Ø  

Rodas
(Config.)

Capacidade
de carga 

(Kg)

D 5408 / 580 Carro com plataforma 
inclinada e pegadeira

D 1408 / 350 - anodizado

* Em alumínio anodizado
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