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KORZYŚCI DLA PAŃSTWA FIRMY

KONCEPCJA / INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA
Nasi wysoce wykwalifikowani plani%ci i projektanci specjalizuj& si' w globalnym rozwi&zywaniu
skomplikowanych i ambitnych zada(. B'd&c w sta$ym dialogu z klientami opracowuj&
i projektuj& koncepcje produktów dostosowane do konkretnych procesów przedsi'biorstwa.

KONSTRUKCJA / WIZUALIZACJA
W fazie projektowania stosujemy urz&dzenia CAD-3D odpowiadaj!ce najnowocze"niejszym
standardom technicznym. Umo!liwiaj& one wykonywanie najbardziej z$o!onych zada(
z najwi'ksz& precyzj& i pozwalaj& na ocen' produkcji oraz funkcjonalno%ci ju! na etapie procesu
konstrukcyjnego.
Kompleksowe technologie przedstawiamy w zrozumia$y i interesuj&cy sposób za pomoc&
interaktywnych animacji z danym produktem w roli g$ównej. Dzi'ki wirtualnym prezentacjom w
formacie 3D na najnowocze%niejszych urz&dzeniach CAD nasi eksperci przedstawiaj&
dok$adn& wizualizacj' indywidualnych wymaga# klienta.

PRODUKCJA
Nasze produkty powstaj& we w$asnym, nowoczesnym zak$adzie produkcyjnym w niezwykle
wydajnym procesie produkcji z zachowaniem niezmiennie wysokiej jako%ci. 

JAKOŚĆ
Produkty firmy LKE spe$niaj& surowe wymogi dotycz&ce bezpiecze(stwa Deutsche Post AG,
Deutsche Telekom AG, przemys$u samochodowego, elektronicznego, firm AGD oraz wszelkie
inne standardy europejskie. Posiadamy certyfikaty zarz&dzania jako%ci& TÜV Rheinland
Group zgodnie z norm& DIN EN ISO 9001.

SERWIS / DORADZTWO
Zapewniamy kompetentn! obs$ug% w zakresie napraw i cz'%ci zamiennych.
Jeste%my do Pa(stwa dyspozycji od poniedzia$ku do pi&tku w godzinach od 8:00 do 16:00.
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  ROZWIĄZANIA BRANŻOWE

Poniewa! niemal ka!da firma mo!e wykorzysta) urz&dzenia transportowe firmy LKE, ale i ka!da 
firma poszukuje „swojego” rozwi&zania, zestawiamy nasze produkty z podzia$em na bran&e.

Dla bran!y tekstylnej oferujemy bogaty program kontenerów do transportu odzie!y, stanowi&cy 
ciekawe rozwi&zanie dla du&ych i ma$ych pralni. W tej dziedzinie wózki Combitainer Classic oraz 
Combitainer Junior nale!& do serii produktów najcz'%ciej wybieranych przez naszych klientów.

Logistyka zaopatrzeniowa pokrywa zapotrzebowanie domów seniora oraz szpitali. 
Pojemniki STAR, kontenery aluminiowe oraz wielofunkcyjny system KOMBIX s& przyk$adem  
produktów z tego segmentu.

Liczne urz!dzenia transportowe, np. wózki dwuko$owe i wózki-platformy, oferujemy z my"l!  
o wszystkich bran&ach. Pocz&wszy od hurtowni napojów, poprzez drukarnie, firmy spedycyjne, 
a! po biura i urz'dy - urz&dzenia transportowe firmy LKE s& zawsze odpowiednim rozwi&zaniem!

  INTRALOGISTYKA

  LOGISTYKA GLOBAL MAIL

Dzi'ki perspektywicznie opracowanym systemom transportowym optymalizujemy przep$yw 
materia$ów zarówno wewn!trz firm, jak i mi'dzy nimi. Ambitne, indywidualne koncepcje rozwi&za( 
oraz produkty seryjne wysokiej jako"ci tworz& asortyment grupy LKE.

Po$&czenie naszych podstawowych kompetencji, projektowanie przy u!yciu najnowocze"niejszych 
urz!dze# CAD-3D, konstrukcja, produkcja i sprzeda&, a tak!e "cis$a wspó$praca z naszymi  
klientami, umo!liwiaj& nam równie! realizacj' indywidualnych rozwi&za( i stanowi& klucz do naszego  
wspólnego sukcesu.

Od 1995 r. z powodzeniem koncentrujemy si' na projektowaniu, produkowaniu i mi'dzynarodowej 
sprzeda!y produktów o du!ej wydajno%ci, gwarantuj&cych wewn%trzn! i zewn%trzn! logistyk% w 
zakresie wysy$ki listów i paczek.

Produkty LKE, takie jak wózki do transportu pojemników na listy i paczki u!ywane s& codziennie 
ponad 300.000 razy w du!ych, znanych przedsi'biorstwach pocztowych.

Oferujemy bogaty asortyment produktów z programu Global Mail, skierowany do firm kurierskich 
i urz'dów pocztowych oraz firmowych dzia$ów pocztowych.

LKE Obszary dzia$alno%ci
| Trzy g$ówne kategorie |
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KONTENERY NA KÓŁKACH / SIATKOWE

> Produkty  
Ř�8QLflex
Ř�&RPELWDLQHU�6HULD�-XQLRU
Ř�&RPELWDLQHU�6HULD�&ODVVLF
Ř�&RPELWDLQHU�6HULD�3UHPLXP
Ř�&RPELWDLQHU�6HULD�6DIH
Ř�&RPELWDLQHU�6HULD�6DIH�]�NODSNÇ
Ř�&RPELWDLQHU�6HULD�&DUJR
Ř�&RPELWDLQHU�6HULD�0DVWHU
Ř�3RNURZFH�WHNVW\OQH
Ř�:µ]HN�QD�ELHOL]QÛ�&ODVVLF
Ř�(YRflex
Ř�:µ]HN�EDJDĹRZ\
Ř�5RORflex
Ř�.RQWHQHU�QD�NµāNDFK�/����
Ř�.RQWHQHU�QD�NµāNDFK�Euro-Line E1
Ř�0RGXOHWWH
Ř�(FRflex
Ř�:µ]HN�./7
Ř�$NFHVRULD

> Pa#stwa korzy"ci
Ř�FLÛĹNL�WUDQVSRUW�ŕOHNNÇ�UÛNÇœ
Ř�UµĹQH�ZHUVMH�]DSHZQLDMÇ
optymalny transport
Ř�HUJRQRPLF]QD�SR]\FMD�GR�SUDF\
Ř�HNRQRPLF]QRĘÉ

>  Obszary zastosowania
Ř�VRUWRZDQLH
Ř�VNāDGRZDQLH
Ř�WUDQVSRUW
Ř�NRPLVMRQRZDQLH

Nasze kontenery na kó$kach oraz kontenery
siatkowe u!ywane s& codziennie od lat w du!ych

znanych firmach pocztowych. Wykonane z wysokiej
klasy materia$ów gwarantuj! d$ug! &ywotno"'. 

Oferujemy ró!ne wersje, dostosowane do Pa(stwa
potrzeb logistycznych. 

!
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przyk$ad zastosowania

no"no"'

Uniflex
| Wiele mo!liwo%ci w korzystnej cenie |

Typ / Rozmiar Nr art. Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

Wys. u&ytk.  
ok. w mm

Uniflex�ŕ;œ 324-0000-02 720 x 810 x 1520 1350

Uniflex�ŕ;/œ 324-0010-02 720 x 810 x 1620 1450

Uniflex�ŕ;;/œ 324-0020-02 720 x 810 x 1820 1650

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ�do 500 kg
Ř�VWDELOQH��RF\QNRZDQH�JDOZDQLF]QLH�L�FKURPRZDQH� 
 na !ó$to %cianki boczne z rur i pr'tów stalowych
Ř�XNāDG�VLDWNL�WZRU]Ç�F]WHU\�SLRQRZH�RNUÇJāH�SUÛW\�L� 
 dwa poziome p$askie
Ř�stabilna pod$oga z tworzywa sztucznego ze  
 wzmocnieniami stalowymi i os$on& kó$ sta$ych
Ř�ĘFLDQNL�ERF]QH�GRVWÛSQH�Z�WU]HFK�Z\VRNRĘFLDFK
Ř�āDWZ\�PRQWDĹ�L�GHPRQWDĹ
Ř�Z�]HVWDZLH�GZD�HODVW\F]QH�SDV\
 

seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH��������PP��WZRU]\ZR�V]WXF]QH�33
 dost'pne inne typy kó$ (patrz str. 28)

przyk$ad zastosowania
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przyk$ad zastosowania
z pó$k!

przyk$ad zastosowania
z pokrowcem

Typ / Rozmiar Nr art. Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

Wys. u&ytk.  
ok. w mm

-XQLRU�ŕ6œ 327-0010 600 x 720 x 1150 1000

-XQLRU�ŕ0œ 327-0020 600 x 720 x 1350 1200

-XQLRU�ŕ;œ 327-0030 600 x 720 x 1520 1350

-XQLRU�ŕ;/œ 327-0040 600 x 720 x 1730 1570

Pó$ka Junior  
ŕ6œ�œ;/œ 327-9000 600 x 720 -

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�VWDELOQD��JDOZDQLF]QLH�RF\QNRZDQD�L�FKURPRZDQD�QD�ĹµāWR
 konstrukcja z rur i pr'tów stalowych
Ř�]EXGRZDQ\�]�GZµFK�ĘFLDQ�ERF]Q\FK��ĘFLDQ\�W\OQHM�L�SRGāRJL
 z rur ze stali profilowanej z p$yt& z !ywicy fenolowej
Ř�SR]LRPR�G]LHORQH�GU]ZL�XFK\OQR�ZDKDGāRZH
Ř�GRVWÛSQH�SRNURZFH�WHNVW\OQH�(patrz str. 12)

Ř�WDEOLF]ND�LQIRUPDF\MQD�QD�W\OQHM�ĘFLDQLH

 opcjonalnie:
Ř�SµāND
Ř�EH]�GU]ZL

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH��������PP��WZRU]\ZR�V]WXF]QH�33
 dost'pne inne typy kó$ (patrz str. 28)

Combitainer – Kontener siatkowy
_�6HULD�ŕ-XQLRUœ�_
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przyk$ad zastosowania
z pó$k!

przyk$ad zastosowania
z pokrowcem

Combitainer – kontener siatkowy
_�6HULD�ŕ&ODVVLFœ�_

Typ / Rozmiar Nr art. Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

Wys. u&ytk.  
ok. w mm

&ODVVLF�ŕ0œ 324-0030 720 x 810 x 1350 1200

&ODVVLF�ŕ;œ 324-0000 720 x 810 x 1520 1350

&ODVVLF�ŕ;/œ 324-0010 720 x 810 x 1650 1450

&ODVVLF�ŕ;;/œ 324-0020 720 x 810 x 1850 1650

Pó$ka Classic   
ŕ0œ�œ;;/œ 324-9000 720 x 810 -

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�VWDELOQD��JDOZDQLF]QLH�RF\QNRZDQD�L�FKURPRZDQD�QD�ĹµāWR
 konstrukcja z rur i pr'tów stalowych
Ř�]EXGRZDQ\�]�GZµFK�ĘFLDQ�ERF]Q\FK��ĘFLDQ\�W\OQHM�L�SRGāRJL
 z rur ze stali profilowanej
Ř�SR]LRPR�G]LHORQH�GU]ZL�XFK\OQR�ZDKDGāRZH
Ř�GRVWÛSQH�SRNURZFH�WHNVW\OQH�(patrz str. 12)

Ř�WDEOLF]ND�LQIRUPDF\MQD�QD�W\OQHM�ĘFLDQLH

 opcjonalnie:
Ř�SµāND
Ř�EH]�GU]ZL

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH��������PP��WZRU]\ZR�V]WXF]QH�33
 dost'pne inne typy kó$ (patrz str. 28)
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przyk$ad
zastosowania z pó$k!

Combitainer – kontener siatkowy
_�6HULD�ŕ3UHPLXPœ�_

Typ / Rozmiar Nr art. Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

Wys. u&ytk.  
ok. w mm

3UHPLXP�ŕ6œ 325-0010 810 x 580 x 1520 1350

3UHPLXP�ŕ0œ 325-0020 810 x 580 x 1820 1650

3UHPLXP�ŕ;œ 325-0030 720 x 810 x 1520 1350

3UHPLXP�ŕ;/œ 325-0040 720 x 810 x 1820 1650

Pó$ka Premium 
ŕ6œ�œ0œ 325-9000 810 x 580 -

Pó$ka Premium 
ŕ;œ�œ;/œ 324-9000 720 x 810 -

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�VWDELOQD��JDOZDQLF]QLH�RF\QNRZDQD�L�FKURPRZDQD�QD
 !ó$to konstrukcja z rur i pr'tów stalowych, z uk$adem
 siatki w wymiarze 50 x 50 mm i ram& z rur stalowych
Ř�SR]LRPR�G]LHORQH�GU]ZL�XFK\OQR�ZDKDGāRZH
Ř�SRGVWDZD�]�VLDWNL�VWDORZHM
Ř�GRVWÛSQH�SRNURZFH�WHNVW\OQH (patrz str. 12)

Ř�WDEOLF]ND�LQIRUPDF\MQD�QD�W\OQHM�ĘFLDQLH

 opcjonalnie:
Ř�SµāND

przyk$ad zastosowania z
pokrowcem

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH��������PP��WZRU]\ZR�V]WXF]QH�33
 dost'pne inne typy kó$ (patrz str. 28)
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270°

haki blokuj!ce

wygodny mechanizm przesuwny

drzwi mo&na otworzy' o 270°
i zablokowa' na "ciance bocznej

pó$ otwarte
drzwi

haki blokuj!ce

Combitainer - Kontener siatkowy
_�6HULD�ŕ3UHPLXPœ�_

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�VWDELOQD��JDOZDQLF]QLH�RF\QNRZDQD�L�FKURPRZDQD�QD
 !ó$to konstrukcja z rur i pr'tów stalowych, z uk$adem
 siatki w wymiarze 50 x 50 mm i ram& z rur stalowych
Ř�Z\VRNRĘÉ�XĹ\WNRZD��RN�������PP
Ř�G]LHORQH�SR]LRPR�GU]ZL�XFK\OQR�ZDKDGāRZH�]
 mo!liwo%ci& zablokowania hakami po otwarciu
 (drzwi otwieraj& si' pod k&tem 270°)
Ř�PHWDORZH�WDEOLF]NL�LQIRUPDF\MQH�QD�W\OQHM�ĘFLDQLH
Ř�NRQVWUXNFMD�SRGāRJRZD�]�UXU�VWDORZ\FK�]�SRGāRJÇ
 z tworzywa sztucznego

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH��������PP�V]DUD
 guma, z os$on& kó$
 dost'pne inne typy kó$ (patrz str. 28)

Premium „XS“

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

325-0090 560 x 800 x 1720
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przyk$ad
zastosowania

przyk$ad zastosowania

dodatkowe
zabezpieczenie

(przyk$ad
zastosowania)

Combitainer – Kontener siatkowy
_�6HULD�ŕ6$)(œ�_

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�VWDELOQD��JDOZDQLF]QLH�RF\QNRZDQD�L�FKURPRZDQD�QD
 niebiesko konstrukcja z siatki stalowej o uk$adzie siatki
 50 x 50 mm i ram& z rur stalowych
Ř�Z\VRNRĘÉ�XĹ\WNRZD��RN�������PP
Ř�FDāNRZLFLH�]DPNQLÛWD�NRQVWUXNFMD�ZUD]�]�]DGDV]HQLHP�]
 siatki zapewnia optymaln! ochron% przed kradzie!&
Ř�GZXVNU]\GāRZH�GU]ZL�VLDWNRZH��G]LHORQH�Z�SRāRZLH�
 wyposa!one w zasuw'
Ř�GRGDWNRZH�]DPNQLÛFLH�(konieczna k$ódka)

Ř�wyj!tkowo wytrzyma$a pod$oga z tworzywa
 sztucznego z PE

 opcjonalnie:
Ř�SµāND�ĘURGNRZD��G]LÛNL�NWµUHM�SRZVWDMÇ�GZLH�RVREQH�
 powierzchnie za$adunkowe

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH�������PP��WZRU]\ZR�V]WXF]QH�33
 dost'pne inne typy kó$ (patrz str. 28)

Nr art.:   325-9050

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

325-0050 720 x 810 x 1820
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klapka

przyk$ad zastosowania

klapka

zamkni%cie

zamocowana na sta$e
cz%"' s$u&y jako blokada
przy otwieraniu

Combitainer – Kontener siatkowy
_�6HULD�ŕ6$)(œ�]�NODSNÇ�_

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�VWDELOQD��JDOZDQLF]QLH�RF\QNRZDQD�L�FKURPRZDQD�QD�ĹµāWR
 konstrukcja z siatki stalowej o uk$adzie siatki 50 x 50 mm
 i ram& z rur stalowych
Ř�Z\VRNRĘÉ�XĹ\WNRZD��RN�������PP
Ř�VāXĹ\�GR�JURPDG]HQLD�XEUDă��QS��RG]LHĹ\�URERF]HM�Z
 szpitalach, zak$adach pracy, itp.
Ř�]�NODSNÇ
Ř�GZXF]ÛĘFLRZ\�SU]µG��Gµā�VWDā\��JµUD�RWZLHUDQD�MDN�GU]ZLF]NL
Ř mo&liwo"' zamkni%cia
Ř�RELH�ĘFLDQNL�ERF]QH��ĘFLDQND�W\OQD�L�GDFK�]�VLDWNL�VÇ
 po$&czone na sta$e %rubami
Ř�NRQVWUXNFMD�SRGāRJL�ZUD]�]�Sā\WÇ�]�Ĺ\ZLF\�IHQRORZHM

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���NµāND�VWDāH�������
 mm szara guma, z os$on& kó$
 dost'pne inne typy kó$ (patrz str. 28)

  Korzy"ci

Ř�NODSND
Ř�PRĹOLZRĘÉ�]DPNQLÛFLD

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

325-0070 715 x 800 x 1870

!
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przyk$ad z logo

Typ / Rozmiar Kolor Nr art.
pokrowiec

wewn%trzny
Nr art.

pokrowiec
zewn%trzny

-XQLRU�ŕ6œ
bia$y
niebieski

327-0110
327-0112

327-0211
327-0213

-XQLRU�ŕ0œ
bia$y
niebieski

327-0120
327-0122

327-0221
327-0223

-XQLRU�ŕ;œ
bia$y
niebieski

327-0130
327-0132

327-0231
327-0233

-XQLRU�ŕ;/œ
bia$y
niebieski

327-0150
327-0152

327-0241
327-0243

&ODVVLF�ŕ0œ
bia$y
niebieski

324-0130
324-0132

324-0230
324-0232

&ODVVLF�ŕ;œ�L�
3UHPLXP�ŕ;œ

bia$y
niebieski

324-0100
324-0102

324-0201
324-0203

&ODVVLF�ŕ;/œ
bia$y
niebieski

324-0110
324-0112

324-0211
324-0213

&ODVVLF�ŕ;;/œ�L�
3UHPLXP�ŕ;/œ

bia$y
niebieski

324-0120
324-0122

324-0221
324-0222

pokrowiec wewn%trzny
z pokryw!

pokrowiec zewn%trzny

Pokrowce tekstylne 
| Wysokiej jako%ci pokrowce wewn'trzne i zewn'trzne | 

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�]�SU]RGX�ZLÇ]DQLH�]DP\NDMÇFH
Ř�PDWHULDā��������SROLHVWHU������J�P�
Ř�]�ERNX�L�]�W\āX�ZLÇ]DQLH�PRFXMÇFH�GR�NRQWHQHUµZ
 siatkowych (tylko przy pokrowcach wewn'trznych)
Ř�SRNURZFH�ZHZQÛWU]QH�]�]DGDV]HQLHP
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pó$ka
(opcja)

Combitainer – Kontener siatkowy
_�6HULD�ŕ&DUJRœ�_

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�VWDELOQD��RF\QNRZDQD�JDOZDQLF]QLH�L�FKURPRZDQD�QD
 niebiesko konstrukcja stalowa o wymiarach siatki
 45 x 50 mm z ram& stalow&
Ř�SURVWD�REVāXJD�L�QDMZ\ĹV]D�IXQNFMRQDOQRĘÉ�SU]\
 transporcie i magazynowaniu wszelkiego rodzaju
 towarów
Ř�]DPNQLÛWD�NRQVWUXNFMD��]ZLÛNV]DMÇFD�EH]SLHF]HăVWZR
Ř�RV]F]ÛGQRĘÉ�PLHMVFD�SU]\�VNāDGRZDQLX
 - redukcja obj%to"ci o 70 % przy transporcie i
 magazynowaniu

 opcjonalnie:
Ř�SµāND��QRĘQRĘÉ������NJ�

Ř�seryjne podwozie:
� ��NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH�������PP��WZRU]\ZR
 sztuczne PP
 dost'pne inne typy kó$ (patrz str. 28)

Nr art.:   322-6000-03

$atwy do z$o!enia 
poszczególne elementy, takie jak dach, %cianki boczne
i pó$ka, blokowane s& w bezpieczny sposób.

oszcz'dno%) miejsca 
dzi'ki sto!kowej konstrukcji podstawy wózek Cargo
zajmuje on bardzo ma$o miejsca przy przechowywaniu.

prosta blokada drzwi na
%ciance bocznej

%cianki boczne
sk$adane do %rodka

pó$ka sk$adana do
góry (opcja)

drzwi uchylane o 270°

Konstrukcja podstawy w
kszta$cie sto!ka

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

322-8001 740 x 860 x 1740
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>  Dane i szczegó $y techniczne:

Master XS
Ř�VWDELOQD�NRQVWUXNFMD�]�UXU�VWDORZ\FK�]�SUÛWDPL�VWDORZ\PL
Ř�Z\VRNRĘÉ�XĹ\WNRZD��RN�������PP
Ř�JDOZDQLF]QLH�RF\QNRZDQD�L�FKURPRZDQD
Ř�GUÇĹHN�QD�XEUDQLD
Ř�PRĹOLZRĘÉ�]āRĹHQLD�SµāHN�Z�WDNL�VSRVµE��&e powstaje
 pó$zamkni%ty kontener
Ř�JDOZDQLF]QLH�RF\QNRZDQD�L�GRGDWNRZR�ODNLHURZDQD�EODFKD�SRGāRJRZD

seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��������PP��WZRU]\ZR�V]WXF]QH�33
 

Master M
Ř�VWDELOQD�NRQVWUXNFMD�]�UXU�VWDORZ\FK�]�SUÛWDPL�VWDORZ\PL
Ř�Z\VRNRĘÉ�XĹ\WNRZD��RN�������PP
Ř�JDOZDQLF]QLH�RF\QNRZDQ\�L�FKURPRZDQ\
Ř�JDOZDQLF]QLH�RF\QNRZDQD�L�GRGDWNRZR�ODNLHURZDQD�EODFKD�SRGāRJRZD
Ř�PRĹOLZRĘÉ�RGFK\OHQLD�ĘURGNRZHM�SµāNL�Z�JµUÛ
 (pó$ka samoblokuj!ca)

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH��������PP��V]DUD�JXPD�
 os$ona kó$ 

Master XXL
Ř�VWDELOQD�NRQVWUXNFMD�]�UXU�VWDORZ\FK�]�SUÛWDPL�VWDORZ\PL
Ř�Z\VRNRĘÉ�XĹ\WNRZD��RN�������PP
Ř�JDOZDQLF]QLH�RF\QNRZDQD�L�FKURPRZDQD
Ř�XNāDG�NUDW\����[�����PP
Ř�SRGVWDZD�]�NUDWNL
Ř�GUÇĹHN�QD�XEUDQLD
Ř�NLHV]Hă�L�WDEOLF]ND�]�EODFK\�QD�ĘFLDQFH�ERF]QHM
Ř�SRNU\ZD�QD�SRGāRJÛ�QD�]DS\WDQLH

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH������PP��WZRU]\ZR�33

 
dost'pne inne typy kó$ (patrz str. 28)

Combitainer – Kontener siatkowy
_�6HULD�ŕ0DVWHUœ�_

Master M

Master XS

Master XXL

ocynkowana podstawa, dodatkowo
lakierowana bezbarwnie

pó$ki sk$adane w taki sposób,
&e powstaje pó$zamkni%ty

kontener

pó$ki sk$adane w taki sposób,
&e powstaje zamkni%ty kontener

pó$ki sk$adane w taki sposób,
&e powstaje pó$zamkni%ty
kontener

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

325-0080 720 x 810 x 1780

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

322-1000 800 x 710 x 1700

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

322-2000 400 x 560 x 1680
amortyzatory na ka&dym rogu

amportyzatory na ka&dym rogu
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ocynkowana podstawa, dodatkowo
lakierowana bezbarwnie

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Master XL1
Ř�VWDELOQD�NRQVWUXNFMD�]�UXU�VWDORZ\FK�]�SUÛWDPL�VWDORZ\PL
Ř�Z\VRNRĘÉ�XĹ\WNRZD��RN�������PP���GUÇĹHN
Ř�JDOZDQLF]QLH�RF\QNRZDQD�L�FKURPRZDQD
Ř�Z�]HVWDZLH�GZD�SDV\�JXPRZH
Ř�VNāDGDQ\�GUÇĹHN�QD�XEUDQLD
Ř�VWDQGDUGRZD�SRGVWDZD�]�Sā\WÇ�]�WZRU]\ZD�V]WXF]QHJR�
 odporna na warunki pogodowe
Ř�WDEOLF]ND�LQIRUPDF\MQD�QD�ĘFLDQFH�ERF]QHM

 opcjonalnie:
Ř�SRGāRJD�]�NUDW\

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH��������PP��V]DUD�JXPD

Master XL2
Ř�VWDELOQD�NRQVWUXNFMD�]�UXU�VWDORZ\FK�]�SUÛWDPL�VWDORZ\PL
Ř�Z\VRNRĘÉ�XĹ\WNRZD��RN�������PP
Ř�JDOZDQLF]QLH�RF\QNRZDQD�L�FKURPRZDQD
Ř�GUÇĹHN�QD�XEUDQLD
Ř�SRGāRJD�]�NUDWNL
Ř�WDEOLF]ND�LQIRUPDF\MQD�QD�ĘFLDQFH�ERF]QHM

opcjonalnie:
Ř�Sā\WD�]�WZRU]\ZD�V]WXF]QHJR�OXE�Ĺ\ZLF\�IHQRORZHM

seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH��������PP��V]DUD�JXPD

Master XL3
Ř�VWDELOQD�NRQVWUXNFMD�]�UXU�VWDORZ\FK�]�SUÛWDPL�VWDORZ\PL
Ř�Z\VRNRĘÉ�XĹ\WNRZD��RN�������PP
Ř�JDOZDQLF]QLH�RF\QNRZDQD�L�FKURPRZDQD
Ř�JµUQD�SµāND�RGFK\ODQD�Z�JµUÛ
Ř�Sā\WD�]�Ĺ\ZLF\�IHQRORZHM�QD�GROQHM�SµāFH�FKURQL
 dodatkowo przed wod&
Ř�WDEOLF]ND�LQIRUPDF\MQD�QD�W\OQHM�ĘFLDQFH

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH��������PP��V]DUD�JXPD

dost'pne inne typy kó$ (patrz str. 28)

Combitainer - Gittercontainer
_�6HULD�ŕ0DVWHUœ�_

Master XL1

Master XL2

Master XL3

mo&liwo"' odchylenia pó$ek
do góry i blokady na tylnej
"ciance

pó$ki sk$adane w taki sposób,
&e powstaje pó$zamkni%ty
kontener

pó$ki sk$adane w taki sposób,
&e powstaje pó$zamkni%ty kontener

os$ona kó$

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

322-0080 860 x 650 x 1730

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

322-0070 860 x 660 x 1750

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

322-0060 860 x 660 x 1750

amortyzatory na ka&dym rogu

amortyzatory na ka&dym rogu

amortyzatory na ka&dym rogu
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sk$adany
dr!&ek

os$ona

stopie#

tabliczka z
klipem

os$ona

3 pasy

kontener zamkni%ty

przyk$ad zastosowania

tabliczka

$o&ysko z tworzywa
sztucznego

Kontener siatkowy na bielizn' Classic
| Ekstraklasa w%ród kontenerów |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�VWDELOQD��RF\QNRZDQD�JDOZDQLF]QLH�L�FKURPRZDQD
 konstrukcja z rur stalowych z siatki i owaln& podstaw&
Ř�āDWZD�REVāXJD�L�Z\VRND�IXQNFMRQDOQRĘÉ�SU]\
 magazynowaniu i transporcie towarów wszelkiego rodzaju
Ř�GZLH�SµāNL�PRĹQD�WDN�]āRĹ\É��ĹH�SRZVWDQLH�]DPNQLÛW\
 kontener

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH��������PP�
 szara guma, os$ona kó$

przyk$ad zastosowania
kontener otwarty

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

321-0000 940 x 560 x 1800
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oszcz%dno"' miejsca
redukcja obj%to"ci o 65 % 

przyk$ad zastosowania

(YRflex
| Wiele mo!liwo%ci za niewielk& cen' |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�ODNLHURZDQH�SURV]NRZR�ĘFLDQNL��GDFK�L�GZD�VNU]\GāD
 uchylnych drzwi o stabilnej konstrukcji z siatki (wersja SAFE)
Ř�XNāDG�VLDWNL����[����PP
Ř�PHFKDQLF]QD�EORNDGD�XPRĹOLZLD�PDQHZURZDQLH��UµZQLHĹ
 przy du!ym obci&!eniu
Ř redukcja obj%to"ci o 65 % przy transporcie i sk$adowaniu
Ř�VWDELOQD�SRGāRJD�GUHZQLDQD��VNāDGDQD��R�āDGRZQRĘFL�GR�����NJ
Ř�SRUÛF]�PDQHZURZD�JZDUDQWXMH�EH]SLHF]QÇ�L�āDWZÇ�REVāXJÛ
Ř�kontener zamykany

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�]�WZRU]\ZD�V]WXF]QHJR�33���������PP��ELDāH

Nr art. Wymiary (zewn.) 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

Wymiary (wewn.) 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

134-9003 1180 x 985 x 1970 1084 x 840 x 1750
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Wózek baga!owy 
| Silny pomocnik |

wytrzyma$a
wyk$adzina

zintegrowany dr&!ek
na ubrania

poprzeczne pr'ty
jako dodatkowa
stabilizacja

2 ko$a skr%tne i 2
sta$e Ø 150 mm
szara guma

2 ko$a skr%tne i 2
sta$e Ø 200 mm
pneumatyczne,
czarne

333-0002

333-0008

STAL SZLACHETNA

Nr art. Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm

333-0002 1240 x 640 x 1750

333-0008 1120 x 610 x 1840

333-0001      1240 x 640 x 1900

333-0007       1120 x 610 x 1910

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�VWDELOQD�NRQVWUXNFMD�]�UXU�]H�VWDOL�V]ODFKHWQHM
Ř�GR�Z\ERUX�]�SRZāRNÇ�W\WDQRZÇ�Z�NRORU]H
 z$otym lub ze stali szlachetnej, polerowanej na
 wysoki po$ysk
Ř�SRGVWDZD�Z\āRĹRQD�Z\NāDG]LQÇ
Ř�no"no"': 150 kg
Ř�]LQWHJURZDQ\�GUÇĹHN�QD�XEUDQLD
Ř�$atwe manewrowanie
Ř�RGERMQLNL

 seryjne podwozie 333-0002:
Ř�SDWU]�RSLV�SURGXNWX

  Korzy"ci

Ř�āDWZ\�L�V]\ENL�WUDQVSRUW
Ř�HNVNOX]\ZQ\�GHVLJQ

!



19Kontakt z LKE: tel. + 61 66 46 760

Wózek baga!owy 
| Ponadczasowy wygl&d - elegancki design | 

wytrzyma$a
wyk$adzina

elegancki dr&!ek
na ubrania

poprzeczne pr'ty
jako dodatkowa
stabilizacja

2 ko$a skr%tne i 2
sta$e, Ø 200 mm,
szara guma

2 ko$a skr%tne i 2
sta$e, Ø 200 mm
pneumatyczne, czarne

333-0001

333-0007

STAL
SZLACHETNA

Tablica informacyjna
| Elegancki design |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�Z\VRNLHM�MDNRĘFL�SRZāRND�W\WDQRZD�Z�NRORU]H�]āRW\P
Ř�WDEOLF]ND�LQIRUPDF\MQD�Z\āRĹRQD�DNVDPLWHP�Z�� 
 kolorze bordowym lub czarnym

tablica z literami na magnes
333-0005

tablica uko%na
333-0004

tablica prosta 
333-0003

STAL
SZLACHETNA

Nr art. Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

333-0004        400 x 360 x 1100

333-0003        400 x 300 x 1220

333-0005        585 x 300 x 1620
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no"no"'oszcz%dno"'
miejsca

uniesiona pod$oga

tabliczka
informacyjna

hamulec
centralny no&ny

oszcz%dno"' miejsca
redukcja obj%to"ci o 70 %

Roloflex z drzwiami

Roloflex bez drzwi

Roloflex
| Rozwi&zuje problemy transportowe |

Nazwa Nr art. Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Roloflex Standard 420-0003 1100 x 800 x 1700

Drzwi 420-5000 -

Pó$ka 420-9000 -

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�FLÛĹDU�ZāDVQ\�W\ONR����NJ��EH]�GU]ZL�
Ř�QLHELHVNL�ODNLHU�SURV]NRZ\�RSW\PDOQLH�FKURQL�SRZLHU]FKQLÛ
Ř�RV]F]ÛGQRĘÉ�PLHMVFD�SU]\�VNāDGRZDQLX�L�WUDQVSRUFLH�Ŏ
 redukcja obj%to"ci o 70 %

 opcjonalnie:
Ř�GR�WU]HFK�SµāHN
Ř�GU]ZL

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��������PP��WZRU]\ZR�V]WXF]QH
 PP, bia$e, 2 z hamulcem, z os$on& kó$

Kontener na kó$kach L2003
| Lekkie przemieszczanie ci'!kich $adunków |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�EDUG]R�VWDELOQD�NRQVWUXNFMD�]�SURILOL�VWDORZ\FK
Ř�QRĘQRĘÉ�GR�����NJ
Ř�ZDJD�����NJ
Ř�RF\QNRZDQLH�RJQLRZH�]DSHZQLD�GāXJRWUZDāÇ�RFKURQÛ�SRZLHU]FKQL
Ř�HUJRQRPLF]QH�XFKZ\W\�GR�PDQHZURZDQLD
Ř�WDEOLF]ND�LQIRUPDF\MQD�]�NLHV]HQLÇ
Ř�FDāNRZLWD�VWDELOQRĘÉ�G]LÛNL�FHQWUDOQHPX�KDPXOFRZL
Ř�SRGāRJD�VNāDGDQD�Z�JµUÛ�Ŏ�RV]F]ÛGQRĘÉ�PLHMVFD�Z�VWDQLH
 nieza$adowanym – redukcja miejsca o ok. 70 %

seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH�GR�GXĹ\FK�REFLÇĹHă
Ř�RSRQ\�]�HODVW\F]QHM��SHāQHM�JXP\��������PP��]�RVāRQÇ�Nµā��NRāD
 skr'tne z podwójn& blokad& i wewn'trznym promieniem skr'tu

Nr art. Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

195-0000 600 x 1000 x 1520 
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tabliczka do pisania kred!

osobna d(wignia zwalniaj!ca
blokad%

centralny hamulec no&ny

uchwty z hamulcem

opcja z pó$k!

1200 mm

800 mm

optymalna zwrotno"' dzi%ki
4 ko$om skr%tnym, z czego
jedno z blokad! kierunku
jazdy

Kontener na ko$ach Euro-Line E1
| Wózek o wymiarach euro |
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Nazwa Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Waga
kg

No"no"'
kg

Kontener na
ko$ach 533-0000-A 1200 x 800 x 1600 60,0 350

Pó$ka 533-0900-A - 11,0 100

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�EDUG]R�VWDELOQD�NRQVWUXNFMD�UDPRZD��MHGQD�ĘFLDQND�W\OQD
 i dwie przednie o uk$adzie siatki 50 x 100 mm
Ř�VSDZDQD�UDPD�SRGāRJL�]�EDUG]R�PRFQ\FK�SURILOL�VWDORZ\FK
Ř�SHāQD�SRGāRJD��RGSRUQD�QD�ZDUXQNL�DWPRVIHU\F]QH
Ř�RSW\PDOQD�]ZURWQRĘÉ�G]LÛNL�F]WHUHP�NRāRP�VNUÛWQ\P��QDZHW
 na ma$ej powierzchni
Ř�FHQWUDOQ\�KDPXOHF�QRĹQ\�XPRĹOLZLD�VWDELOQRĘÉ�Z�WUDNFLH
 za- i wy$adunku

 opcjonalnie:
Ř�VSU]ÛJāR�L�G\V]HO
Ř�SµāND
Ř�SRNURZLHF

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�������PP��]�F]HJR�MHGQR�z automatyczn!
 blokad! kierunku jazdy, która po uruchomieniu
 samoczynnie wraca do pozycji blokuj&cej, ok$adzina kó$
 odprowadzaj&ca napi'cie elektrostatyczne, $o!ysko kulkowe
 w wie(cu i pia%cie ko$a
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dyszel

sprz%g$o

oszcz%dno"' miejsca
redukcja obj%to"ci o 60 % dla

potrzeb transportu i przechowywania

MODULette® Standard
| Pojemnik na ko$ach najwy!szej klasy |

w zestawie
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>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�SRGāRJD�]�WZRU]\ZD�V]WXF]QHJR�o no"no"ci 600 kg
Ř�EORNDGD�]�RSDWHQWRZDQ\P�ZVSRPDJDQLHP
Ř�redukcja obj%to"ci o 60 % dla potrzeb transportu i
 magazynowania
Ř�REVāXJD�Zµ]ND�Z�HUJRQRPLF]QHM�SR]\FML
Ř�SRUÛF]H�L�GRGDWNRZH�XFKZ\W\�XPRĹOLZLDMÇ
 bezpieczne i wygodne manewrowanie
Ř�wyposa&ony seryjnie w system sprz%g$a i
 dyszla

 opcjonalnie:
Ř�SRNURZLHF��QD�]DS\WDQLH�
Ř�SµāND

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]H�]LQWHJURZDQÇ�EORNDGÇ
� NLHUXQNX�MD]G\�������PP��HODVW\F]QD�SHāQD�JXPD

Nr art.:   110-3000

Nr art. Wymiary (zewn.) 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Wymiary (wewn.) 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

133-0000 1280 x 1000 x 1880 1150 x 920 x 1670
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blokada dachu

mechanizm
zabezpieczaj!cy na
drzwiach

$atwa obs$uga pod$ogi

MODULette® SAFE
| Wersja zamkni'ta |
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dzi%ki podwójnym
zawiasom drzwi
otwieraj! si% o 270°

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�SRGāRJD�]�WZRU]\ZD�V]WXF]QHJR�o no"no"ci 600 kg
Ř�EORNDGD�]�RSDWHQWRZDQ\P�ZVSRPDJDQLHP
Ř�redukcja obj%to"ci o 60 % dla potrzeb transportu i
 magazynowania
Ř�REVāXJD�Zµ]ND�Z�HUJRQRPLF]QHM�SR]\FML
Ř�SRUÛF]H�L�GRGDWNRZH�XFKZ\W\�XPRĹOLZLDMÇ�EH]SLHF]QH
 i wygodne manewrowanie
Ř�Z\SRVDĹRQ\�VHU\MQLH�Z�V\VWHP�VSU]ÛJāD�L�G\V]OD
Ř�ZHUVMD�6$)(�SRVLDGD�]DGDV]HQLH�L�GU]ZL
Ř�GU]ZL�RWZLHUDQH�GR����r

 opcjonalnie:
Ř�SRNURZLHF��QD�]DS\WDQLH�
Ř�SµāND

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]H�]LQWHJURZDQÇ�EORNDGÇ
� NLHUXQNX�MD]G\�������PP��HODVW\F]QD�SHāQD�JXPD

Nr art.:   110-3000

Nr art. Wymiary (zewn.) 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Wymiary (wewn.) 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

133-0002 1280 x 1000 x 1880 1150 x 920 x 1670
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*tylko w przypadku Ecoflex Standard bez pod$ogi.
Wi%ksze ilo"ci na zapytanie!

kieszenie do za$adunku wózkiem

pod$oga z tworzywa

blokada centralna z
d(wigni! no&n!

pas

pod$oga z ocynkowanej
blachy stalowej bez
listwy

uchwyt z hamulcem
r%cznym

ramka

przyk$ad zastosowania

"cianki boczne (sk$adane)

opcjonalnie ze
sprz%g$em i dyszlem

Ecoflex-Komisjoner z 3
sko"nymi pó$kami
z kraw%dzi!

rozdzielacz
stabilizuje $adunek

15
 m

m

Ecoflex Etage
przyk$ad zastosowania

Ecoflex
| 100.000-krotnie sprawdzone rozwi&zanie |

Nazwa Nr art. Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Ecoflex Standard 190-0006 1200 x 570 x 1600

Ecoflex z podstaw& 190-0009 1200 x 570 x 1600

Ecoflex Etage, 1 pó$ka 190-0007 1200 x 570 x 1600

Ecoflex Etage, 2 pó$ki 190-0010 1200 x 570 x 1600

Ecoflex Komisjoner 191-0007 1200 x 570 x 1600

*cianka boczna na dole* 280-0000 dostosowana

*cianka boczna na górze* 282-0000 dostosowana

Pó$ka z rozdzielaczem 190-0002-ST -

Sprz'g$o 194-5000-S2 -

Dyszel 194-6000-S -

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�āDGRZQRĘÉ������NJ��EH]�SµāHN�
Ř�FHQWUDOQ\�KDPXOHF�QRĹQ\
Ř�XFKZ\W�]�KDPXOFHP�UÛF]Q\P
Ř�Z\PLDU\�GRVWRVRZDQH�GR�VDP��FLÛĹDURZ\FK
Ř�VWDELOQRĘÉ�Z�WUDNFLH�]D��L�Z\āDGXQNX

 opcjonalnie:
Ř�VSU]ÛJāR�L�G\V]HO

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�]�KDPXOFHP�L���NRāDPL�VWDā\PL��������PP�
 elastyczna pe$na guma w kolorze szarym

Ecoflex Standard
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*tylko w przypadku Ecoflex Standard bez pod$ogi.
Wi%ksze ilo"ci na zapytanie!

Ecoflex Motor
| +atwy za- i wy$adunek |

Nazwa Nr art. Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Ecoflex z silnikiem bez pó$ek 190-0006-E 1330 x 570 x 1600

Ecoflex z silnikiem z pó$kami 190-0026-E 1330 x 570 x 1600

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�āDGRZQRĘÉ������NJ��EH]�SµāHN�
Ř�VWDELOQRĘÉ�SU]\�]D��L�Z\āDGXQNX
Ř�HUJRQRPLF]Q\�WUDQVSRUW�GXĹ\FK�FLÛĹDUµZ
Ř�]ZLÛNV]HQLH�SURGXNW\ZQRĘFL�SUDFRZQLNµZ
Ř�GRVWRVRZDQLH�GR�WHPSD�XĹ\WNRZQLND��Sā\QQD�MD]GD�EH]�XĹ\FLD�VLā\
Ř�DXWRPDW\F]QH�]DEH]SLHF]HQLH�SRMD]GX�SU]\�SXV]F]HQLX�GķZLJQL
 steruj&cej
Ř�PLQLPDOQD�NRQVHUZDFMD�L�NRV]W\�HNVSORDWDFML

 opcjonalnie:
Ř�]�SµāNDPL�OXE�EH]
Ř�UµĹQD�LORĘÉ�SµāHN

Ř�seryjne podwozie:
� ��NRāD�VNUÛWQH�]�KDPXOFHP�L���NRāD�QDSÛGRZH��������PP�
 elastyczna pe$na guma w kolorze szarym

dost%pny
równie& bez

pó$ek

podstawa
dostosowana do
4 pojemników na

listy

ko$a
nap'dowe

otwory do za$adunku
wózkiem wid$owym

pojemnik (optional)
ca. 470 x 267 x 210 mm

ergonomia i
oszcz%dno"'

miejsca
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uchwyt z
hamulcem
r%cznym

centralny hamulec
no&ny

  Wózek KLT 600
  | Idealne rozwi&zanie |

> Dane i szczegó$y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ�EH]�SµāHN
Ř�QRĘQRĘÉ������NJ�]�SµāNDPL
Ř�Z\WU]\PDāD��RGSRUQD�SRGVWDZD�]�WZRU]\ZD�V]WXF]QHJR
 z kieszeniami gwarantuje stabilny za$adunek
 wózkiem wid$owym
Ř�EORNDGD�FHQWUDOQD�REVāXJLZDQD�QRĹQH�]DSHZQLD�DEVROXWQÇ
 stabilno"' na pochy$ych powierzchniach oraz w czasie
 transportu ci'!arówk&
Ř�HUJRQRPLF]QLH�]DSURMHNWRZDQ\�XFKZ\W�]�RGSRUQHJR
 tworzywa sztucznego ze zintegrowanym hamulcem r'cznym

 opcjonalnie (dla wszystkich wózków KLT):
Ř�VSU]ÛJāR�L�G\V]HO

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�]�KDPXOFHP�L���NRāD�VWDāH�
� �����PP
Ř�Z\SRVDĹRQH�Z�SRGZµMQH�āRĹ\VNR�NXONRZH�Z�ZLHăFX
 w pia%cie ko$a
Ř�ZXONDQL]RZDQH��EH]ĘODGRZH�HODVW\F]QH�SHāQH�RJXPLHQLH

wymiary wewn%trzne 1210 mm

kieszenie do za$adunku 
wózkiem wid$owym

sko"ne pó$ki
u$atwiaj!
pobieranie i
obs$ug%
pojemników

2 stabilne "cianki
przednie z 3 parami
pasów zapewniaj!
stabilno"' $adunków

3 pó$ki

Nr art. Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

262-0000 1300 x 580 x 1640 

263-0000 1300 x 600 x 1640

264-0000 1300 x 580 x 1640 

Wózek KLT 600 E1
262-0000

Wózek KLT 600 E4
263-0000

Wózek KLT ES3
264-0000
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przyk$ad
zastosowania

zamykana
&aluzja

uchwyt z
hamulcem

otwory do za$adunku
wózkiem wid$owym

  Wózek KLT 600 E4.SAFE
  | Szczelnie zamkni'ty |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�Z\PLDU\�SRZLHU]FKQL�]DāDGXQNRZHM��RN�������[�����PP
Ř�PD[��QRĘQRĘÉ�SRGVWDZ\������NJ
Ř�PD[��QRĘQRĘÉ�SµāNL������NJ
Ř�PD[��āÇF]QD�QRĘQRĘÉ�FDāHJR�Zµ]ND������NJ
Ř�]���SµāNDPL�L���SRGVWDZÇ�]�RF\QNRZDQHM�EODFK\�VWDORZHM
Ř�VWDELOQD��]HVSDZDQD�NRQVWUXNFMD�]�UDP�VWDORZ\FK
 z kieszeniami do za$adunku wózkiem wid$owym
Ř�MHGQD�ĘFLDQD�Z]GāXĹQD�Z\SRVDĹRQD�Z�UROHWÛ�
 rolety z aluminium z zamkiem
Ř�FHQWUDOQ\�KDPXOHF�QRĹQ\
Ř�HUJRQRPLF]QLH�]DSURMHNWRZDQ\�XFKZ\W�]�RGSRUQHJR�WZRU]\ZD
 sztucznego ze zintegrowanym hamulcem r'cznym 

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�]�KDPXOFHP�L���NRāD�VWDāH�������PP
Ř�Z\SRVDĹRQH�Z�SRGZµMQH�āRĹ\VNR�NXONRZH�Z�ZLHăFX�Z�SLDĘFLH
 ko$a
Ř�ZXONDQL]RZDQH��EH]ĘODGRZH�HODVW\F]QH�SHāQH�RJXPLHQLH

Wózek KLT 600 E4.SAFE-SV
| Pewno%) i bezpiecze(stwo | 

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�PDNV\PDOQD�QRĘQRĘÉ�SRGVWDZ\������NJ
Ř�PDNV\P��QRĘQRĘÉ�SµāNL������NJ
Ř�PDNV\P��āÇF]QD�QRĘQRĘÉ�FDāHJR�Zµ]ND������NJ
Ř�SRZLHU]FKQLD�XĹ\WNRZD��RN�������[�����PP
Ř�wytrzyma$a, odporna podstawa z tworzywa sztucznego z
 otworami gwarantuje stabilny za$adunek wózkiem wid$owym
Ř�GRGDWNRZH�Z]PRFQLHQLH�SµāNL
Ř�regulowana wysoko"' pó$ek co 100 mm
Ř�EORNDGD�FHQWUDOQD�]�SURVWÇ�REVāXJÇ�QRĹQÇ
Ř�HUJRQRPLF]QLH�]DSURMHNWRZDQ\�XFKZ\W�]�RGSRUQHJR�WZRU]\ZD
 sztucznego ze zintegrowanym hamulcem r'cznym

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�]H�]LQWHJURZDQÇ�EORNDGÇ�FHQWUDOQÇ�L���NRāD
� VWDāH�������PP
Ř�Z\SRVDĹRQH�Z�SRGZµMQH�āRĹ\VNR�NXONRZH�Z�ZLHăFX�Z�SLDĘFLH�NRāD
Ř�ZXONDQL]RZDQH��EH]ĘODGRZH�HODVW\F]QH�SHāQH�RJXPLHQLH

wszystkie ko$a posiadaj!
blokad% najazdow!

Nr art. Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

263-0013-GT 1500 x 630 x 1640 

Nr art. Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

265-0097 1300 x 700 x 1800
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Nazwa Wysoko"' konstrukcyjna 
ok. w mm

Nr art.:

.RāR�VNUÛWQH��������PP��WZRU]\ZR�V]WXF]QH�33 132 324-4101

Nazwa Wysoko"' konstrukcyjna 
ok. w mm

Nr art.:

.RāR�VWDāH��������PP��WZRU]\ZR�V]WXF]QH�33 132 324-4102

Nazwa Wysoko"' konstrukcyjna 
ok. w mm

Nr art.:

.RāR�VWDāH�]�RVāRQÇ��������PP��V]DUD�JXPD 150 320-9002

Nazwa Wysoko"' konstrukcyjna 
ok. w mm

Nr art.:

.RāR�VNUÛWQH�]�RVāRQÇ��������PP��V]DUD�JXPD 150 320-9001

Nazwa Wysoko"' konstrukcyjna 
ok. w mm

Nr art.:

.RāR�VNUÛWQH�]�KDPXOFHP��������PP��V]DUD�JXPD 150 320-9003

Nazwa Wysoko"' konstrukcyjna 
ok. w mm

Nr art.:

.RāR�VNUÛWQH�]�KDPXOFHP��������PP��WZRU]\ZR�V]WXF]QH�33 132 320-9052

Akcesoria do kontenerów siatkowych
| Wybór kó$ zgodnie z zapotrzebowaniem |
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Nazwa Nr art.:

Gumowy pas elastyczny dla wózków Combitainer, szary, jednocz'%ciowy, 780 mm 325-0400

Gumowy pas elastyczny dla wózka na bielizn' Classic, szary, jednocz'%ciowy, 780 mm 321-0400

Nazwa Nr art.:

Tekstylny pas elastyczny, dwucz'%ciowy 321-0300

Nazwa Nr art.:

Amortyzator gumowy w kolorze szarym 070-0100-VK

Nazwa Nr art.:

Tabliczka, format DIN A4 z klamr& ze stali szlachetnej 321-2300

Nazwa Nr art.:

Dr&!ek na ubrania, 600 mm 327-7000-S

Dr&!ek na ubrania, 720 mm 324-6000-S

Dr&!ek na ubrania, 810 mm 325-6000-S
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SYSTEMY REGAŁÓW KOMBIX

Nasze systemy rega$ów Kombix s& wszechstronne
w u!yciu i nawet w trudnych warunkach

przestrzennych stanowi& optymalne rozwi&zanie
dla Pa(stwa koncepcji logistycznej.

> Produkty
 
Ř�5HJDā�GR�VRUWRZDQLD
Ř�5HJDā�VWRMÇF\
Ř�5HJDā�QD�NµāNDFK
Ř�6RUWRZQLN�.RPEL
Ř�6WRMDN�QD�XEUDQLD
Ř�6RUWRZQLN�L�Zµ]HN�PDJD]\QRZ\
Ř�81,box
Ř�:µ]HN�ZLHORIXQNF\MQ\
Ř�:µ]HN�ZLHORIXQNF\MQ\�6XSHU
Ř�:µ]HN�GR�QDSRMµZ
Ř�:µ]HN�GR�WUDQVSRUWX�VSU]ÛWX
Ř�6HUYLFH�0RELO
Ř�:µ]HN�GR�VSU]ÇWDQLD
Ř�$NFHVRULD

> Korzy"ci dla Pa#stwa

Ř�VWDELOQRĘÉ
Ř�GāXJD�Ĺ\ZRWQRĘÉ
Ř�KLJLHQD
 ($atwe i szybkie czyszczenie)
Ř�QLH]OLF]RQH�NRPELQDFMH
Ř�SURVW\�PRQWDĹ�L�GHPRQWDĹ

>  Obszary zastosowania

Ř�VRUWRZDQLH
Ř�VNāDGRZDQLH
Ř�WUDQVSRUW

Kontenery na kó$kach / siatkowe  ............. 4-29 

Systemy rega$ów i wózków KOMBIX  ........ 30-43

Pojemniki wielofunkcyjne  ........................ 44-47

Wózki pi'trowe i warsztatowe  ................. 48-55

Kontenery Contiflex  ............................... 56-63

Wózki-szafy  .......................................... 64-67

Wózki pocztowe  .................................... 68-75

Wózki podno%ne / platformy  ................... 76-79

Wózki dwuko$owe HERKULEX  ................. 80-101

Pojemniki do uk$adania pi'trowego  .......... 102-105

!



31Kontakt z LKE: tel. + 61 66 46 760

8 pó$ek

16 pó$ek

20 pó$ek

10 pó$ek

20 pó$ek

25 pó$ek

6 przegródek:

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Ilo"'
przegródek

Ilo"' 
pó$ek

Pó$ki  
 szer. x wys.

SW4060E15/5-8 610 x 457 x 1765 8 5 290 x 340

SW4012E15/5-16 1220 x 457 x 1765 16 5 290 x 340

SW4015E15/5-20 1525 x 457 x 1765 20 5 290 x 340

SW4018E15/5-24 1830 x 457 x 1765 24 5 290 x 340

SW4060E15/6-10 610 x 457 x 1765 10 6 290 x 265

SW4012E15/6-20 1220 x 457 x 1765 20 6 290 x 265

SW4015E15/6-25 1525 x 457 x 1765 25 6 290 x 265

SW4018E15/6-30 1830 x 457 x 1765 30 6 290 x 265

5 przegródek:        

30 pó$ekSW4015E15/5-2024 pó$ki

  KOMBIX Rega$ do sortowania
  | Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |

Sprawdzony, chromowany wózek spe$niaj&cy wysokie wymagania z zakresu:
Ř�KLJLHQ\� Ř�WUZDāRĘFL� Ř�VWDELOQRĘFL

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�Z�]DOHĹQRĘFL�RG�LORĘFL�SU]HJUµGHN�XāDWZLD�SU]HFKRZ\ZDQLH
 mniejszych lub wi'kszych przedmiotów lub odzie!y, zawsze w
 sposób uporz&dkowany i $atwy do odszukania
Ř�GRGDWNRZH�UDPNL�QD�HW\NLHWNL��GRVWDUF]DQH�VHU\MQLH��XPRĹOLZLDMÇ
 indywidualne oznakowanie pó$ek
Ř�RGG]LHOHQLH�SµāHN�ERF]Q\PL�SUÛWDPL�]DSRELHJD�Z\SDGDQLX
 i przesuwaniu si' przedmiotów
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ�(patrz str. 43),

 umo!liwiaj&cych dostosowanie wybranych rozwi&za( do
 warunków przestrzennych

Uwaga:
W celu lepszego umocowania kó$:
Ř�QDNUÛWNL�Z�VāXSDFK�QDURĹQ\FK�]RVWDā\�]HVSDZDQH
Ř�ĘUXE\�SRVPDURZDQR�VSHFMDOQ\P�NOHMHP��FR�]DSHZQLD�WUZDāÇ�RFKURQÛ�Nµā

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�SRGZµMQÇ�EORNDGÇ�������PP

Inne wymiary na zapytanie!



32 LKE-Group.com

Inne wymiary na zapytanie!

przyk$ad zastosowania

przyk$ad zastosowania

  KOMBIX Rega$ stoj&cy
  | Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |

Sprawdzony, chromowany wózek spe$niaj&cy wysokie wymagania z zakresu:
Ř�KLJLHQ\� Ř�WUZDāRĘFL� Ř�VWDELOQRĘFL

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Pó$ki

SR4090E15/4 914 x 457 x 1590 4

SR4012E15/4 1220 x 457 x 1590 4

SR4015E15/4 1524 x 457 x 1590 4

SR4018E15/4 1830 x 457 x 1590 4

SR5012E15/4 1220 x 533 x 1590 4

SR5015E15/4 1524 x 533 x 1590 4

SR5018E15/4 1830 x 533 x 1590 4

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�]DFKÛFDP\�GR�LQG\ZLGXDOQHJR�]DSURMHNWRZDQLD
 rega$u stoj&cego KOMBIX
Ř�PRĹOLZRĘÉ�UHJXODFML�SµāHN�Z�RGVWÛSDFK����PP
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ�(patrz str. 43), umo!liwiaj&cych   
 dostosowanie wybranych rozwi&za( do warunków przestrzennych
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przyk$ad zastosowania

przyk$ad zastosowania

  KOMBIX Regalwagen
  | Sammeln, sortieren und lagern mit System |

Sprawdzony, chromowany wózek spe$niaj&cy wysokie wymagania z zakresu:
Ř�KLJLHQ\� Ř�WUZDāRĘFL� Ř�VWDELOQRĘFL

Inne wymiary na zapytanie!

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Pó$ki

RW4090E15/4 914 x 457 x 1590 4

RW4012E15/4 1220 x 457 x 1590 4

RW4015E15/4 1524 x 457 x 1590 4

RW4018E15/4 1830 x 457 x 1590 4

RW5012E15/4 1220 x 533 x 1590 4

RW5015E15/4 1524 x 533 x 1590 4

RW5018E15/4 1830 x 533 x 1590 4

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�]DFKÛFDP\�GR�LQG\ZLGXDOQHJR�]DSURMHNWRZDQLD�UHJDāX
 na kó$kach KOMBIX
Ř�PRĹOLZRĘÉ�UHJXODFML�SµāHN�Z�RGVWÛSDFK����PP
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ��SDWU]�VWU������
 umo!liwiaj&cych dostosowanie wybranych rozwi&za( do warunków
 przestrzennych

Uwaga:
W celu lepszego umocowania kó$:
Ř�QDNUÛWNL�Z�VāXSDFK�QDURĹQ\FK�]RVWDā\�]HVSDZDQH
Ř�ĘUXE\�SRVPDURZDQR�VSHFMDOQ\P�NOHMHP��FR�]DSHZQLD�WUZDāÇ�RFKURQÛ�Nµā 

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�SRGZµMQÇ�EORNDGÇ�������PP
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przyk$ad zastosowania

przyk$ad z
pokrowcem

  KOMBIX Sortownik Kombi
  | Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |

Sprawdzony, chromowany wózek spe$niaj&cy wysokie wymagania z zakresu:
Ř�KLJLHQ\� Ř�WUZDāRĘFL� Ř�VWDELOQRĘFL

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Ilo"'
przegródek

Ilo"'
pó$ek

KS4012/5-8 1220 x 457 x 1765 8 5

KS4012/6-10 1220 x 457 x 1765 10 6

KS4015/5-12 1524 x 457 x 1765 12 5

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�Zµ]HN�WHQ�VWDQRZL�Z\MÇWNRZH�SRāÇF]HQLH�UHJDāX�GR
 sortowania oraz garderoby, dzi'ki czemu odzie! robocza jest
 zawsze pod r'k&
Ř�SUDNW\F]QH�Z\PLDU\�Ŏ�PLHĘFL�VLÛ�Z�NDĹG\FK�GU]ZLDFK
Ř�ERF]QH�ĘFLDQNL�SµāHN�RGG]LHORQH�VÇ�GZRPD�SUÛWDPL
Ř�GRVWÛSQ\�WDNĹH�]�WHNVW\OQ\P�SRNURZFHP
Ř�SU]HJUµGNL�L�UDPNL�QD�HW\NLHW\�GRVWDUF]DQH�Z�]HVWDZLH
Ř�FDāNRZLWD�Z\VRNRĘÉ�Zµ]ND�Z\QRVL������PP
Ř�]DFKÛFDP\�GR�LQG\ZLGXDOQHJR�]DSURMHNWRZDQLD�Zµ]ND
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ�(patrz str. 43),

 umo!liwiaj&cych dostosowanie wybranych rozwi&za( do
 warunków przestrzennych

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�SRGZµMQÇ�EORNDGÇ�������PP

Uwaga:
W celu lepszego umocowania kó$:
Ř�QDNUÛWNL�Z�VāXSDFK�QDURĹQ\FK�]RVWDā\�]HVSDZDQH
Ř�ĘUXE\�SRVPDURZDQR�VSHFMDOQ\P�NOHMHP��FR�]DSHZQLD�WUZDāÇ�RFKURQÛ�Nµā 
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Inne wymiary na zapytanie!

przyk$ad zastosowania

przyk$ad zastosowania

  KOMBIX Stojak na ubrania
  | Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |

Sprawdzony, chromowany wózek spe$niaj&cy wysokie wymagania z zakresu:
Ř�KLJLHQ\� Ř�WUZDāRĘFL� Ř�VWDELOQRĘFL

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Pó$ki

KST4090E15/2 914 x 457 x 1765 2

KST4015E15/2 1524 x 457 x 1765 2

KST4018E15/2 1830 x 457 x 1765 2

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�WHQ�PRELOQ\�VWRMDN�QD�XEUDQLD�PRĹQD�Eā\VNDZLF]QLH
� SU]HZLHķÉ�WDP��JG]LH�MHVW�Z�GDQHM�FKZLOL�SRWU]HEQ\
Ř�SUDNW\F]QH�Z\PLDU\�Ŏ�PLHĘFL�VLÛ�Z�NDĹG\FK�GU]ZLDFK
Ř�PRĹOLZRĘÉ�]DPRQWRZDQLD�GUXJLHM�SµāNL�QD�Ĺ\F]HQLH
Ř�GRVWÛSQ\�WDNĹH�]�WHNVW\OQ\P�SRNURZFHP
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ��SDWU]�VWU������
 umo!liwiaj&cych dostosowanie wybranych rozwi&za( do
 warunków przestrzennych

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�SRGZµMQÇ�EORNDGÇ�������PP

Uwaga:
W celu lepszego umocowania kó$:
Ř�QDNUÛWNL�Z�VāXSDFK�QDURĹQ\FK�]RVWDā\�]HVSDZDQH
Ř�ĘUXE\�SRVPDURZDQR�VSHFMDOQ\P�NOHMHP��FR�]DSHZQLD�WUZDāÇ�RFKURQÛ�Nµā 
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  KOMBIX Wózek do sortowania i wózek magazynowy
  | Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |

Sprawdzony, chromowany wózek spe$niaj&cy wysokie wymagania z zakresu:
Ř�KLJLHQ\� Ř�WUZDāRĘFL� Ř�VWDELOQRĘFL

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�VNRĘQH�SµāNL�]DSHZQLDMÇ�RSW\PDOQ\�GRVWÛS
Ř�RWZDUWD�ĘFLDQND�W\OQD�XPRĹOLZLD�ZāRĹHQLH�Z\MÇWNRZR
 d$ugich pude$ek
Ř�GRVWÛSQ\�WDNĹH�MDNR�UHJDā�VWRMÇF\
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ (patrz str. 43),

 umo!liwiaj&cych dostosowanie wybranych rozwi&za( do
 warunków przestrzennych

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�SRGZµMQÇ�EORNDGÇ�������PP

Uwaga:
W celu lepszego umocowania kó$:
Ř�QDNUÛWNL�Z�VāXSDFK�QDURĹQ\FK�]RVWDā\�]HVSDZDQH
Ř�ĘUXE\�SRVPDURZDQR�VSHFMDOQ\P�NOHMHP��FR�]DSHZQLD�WUZDāÇ�RFKURQÛ�Nµā 

Nr art.: Wymiary
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

S4060 610 x 457 x 1730
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Nazwa Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

pojemnik
wysoki

pojemnik
p$aski

UNIbox 1 KWS4060-900/2 457 x 610 x 900 2 -

UNIbox 2 KWS4060-1220/3 457 x 610 x 1220 3 -

UNIbox 3 KWS4060-1010/3 457 x 610 x 1100 2 1

UNIbox 4 KWS4060-900/3 457 x 610 x 900 - 3

UNIbox 5 KWS4060-1010/4 457 x 610 x 1100 - 4

UNIbox 6 KWS6090-900/2 914 x 610 x 900 4 -

UNIbox 7 KWS6090-900/3 914 x 610 x 900 - 6

UNIbox 4 UNIbox 1

UNIbox 3UNIbox 6UNIbox 2

pojemnik (wysoki) 
396 x 594 x 280
Nr art.: AS-U2

pojemnik (p$aski) 
396 x 594 x 147,5
Nr art.: AS-U1

inne kombinacje wariantów
UNIbox

UNIbox 5

UNIbox 7

tabliczka
informa
cyjna

dost%pne tak&e pojedynczo:

  KOMBIX „UNIboxœ
  | Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |

Sprawdzony, chromowany wózek spe$niaj&cy wysokie wymagania z zakresu:
Ř�KLJLHQ\� Ř�WUZDāRĘFL� Ř�VWDELOQRĘFL

Inne wymiary na zapytanie!

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�81,box o wielu wariantach ma uniwersalne zastosowanie:
 na oddziale szpitalnym, w kuchni, w biurze, w warsztacie, itd.
Ř�PRĹOLZRĘÉ�JURPDG]HQLD�ELHOL]Q\��V]WXÉFµZ��VXURZFµZ
 wtórnych, artyku$ów spo!ywczych, dokumentów, materia$ów
 biurowych, itd.
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ�(patrz str. 43),
 umo!liwiaj&cych dostosowanie wybranych rozwi&za( do
 warunków przestrzennych

Uwaga:
W celu lepszego umocowania kó$:
Ř�QDNUÛWNL�Z�VāXSDFK�QDURĹQ\FK�]RVWDā\�]HVSDZDQH
Ř�ĘUXE\�SRVPDURZDQR�VSHFMDOQ\P�NOHMHP��FR�]DSHZQLD�WUZDāÇ�RFKURQÛ�Nµā 
 

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�SRGZµMQÇ�EORNDGÇ�������PP
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z siatk! brzegow!

bez siatki brzegowej

przyk$ad
zastosowaniaprzyk$ad zastosowania

  KOMBIX Wózek wielofunkcyjny
  | Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |

Sprawdzony, chromowany wózek spe$niaj&cy wysokie wymagania z zakresu:
Ř�KLJLHQ\� Ř�WUZDāRĘFL� Ř�VWDELOQRĘFL

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Pó$ki 

MZ4070/2-...* 726 x 457 x 1010 2

MZ4090/3-...* 914 x 457 x 1010 3

MZ4012/3-...* 1220 x 457 x 1010 3

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�G]LÛNL�QLHZLHONLHM�Z\VRNRĘFL��������PP�āDWZR�]QDMGXMH�PLHMVFH
Ř�G]LÛNL�PRQWDĹRZL�GRGDWNRZ\FK�DNFHVRULµZ��WDNLFK�MDN�VLDWNL
 brzegowe, przegródki, ramki do etykiet i pr'ty na brzegach
 mo!liwe jest indywidualne wyposa!enie, rozszerzaj&ce zakres
 zastosowania
Ř�ZHUVMD�VWDQGDUGRZD�REHMPXMH�GZLH�OXE�WU]\�SµāNL
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ (patrz str. 43), umo!liwiaj&cych
 dostosowanie wybranych rozwi&za( do warunków przestrzennych

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�SRGZµMQÇ�EORNDGÇ�������PP

Uwaga:
W celu lepszego umocowania kó$:
Ř�QDNUÛWNL�Z�VāXSDFK�QDURĹQ\FK�]RVWDā\�]HVSDZDQH
Ř�ĘUXE\�SRVPDURZDQR�VSHFMDOQ\P�NOHMHP��FR�]DSHZQLD�WUZDāÇ�RFKURQÛ�Nµā 

�25�Ŏ�EH]�VLDWNL�EU]HJRZHM���05�Ŏ�]�VLDWNÇ�EU]HJRZÇ
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przyk$ad zastosowania

  KOMBIX Wózek wielofunkcyjny super
  | Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |

Sprawdzony, chromowany wózek spe$niaj&cy wysokie wymagania z zakresu:
Ř�KLJLHQ\� Ř�WUZDāRĘFL� Ř�VWDELOQRĘFL

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Pó$ki

SMZ4070/2-...* 1072 x 457 x 1010 2

SMZ4090/3-...* 1224 x 457 x 1010 3

SMZ4012/3-...* 1530 x 457 x 1010 3

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�G]LÛNL�QLHZLHONLHM�Z\VRNRĘFL��������PP�āDWZR�]QDMGXMH�PLHMVFH
Ř�G]LÛNL�PRQWDĹRZL�GRGDWNRZ\FK�DNFHVRULµZ��WDNLFK�MDN�VLDWNL
 brzegowe, przegródki, ramki do etykiet i pr'ty na brzegach
 mo!liwe jest indywidualne wyposa!enie, rozszerzaj&ce zakres
 zastosowania
Ř�ZHUVMD�VWDQGDUGRZD�REHMPXMH�GZLH�OXE�WU]\�SµāNL��SRUÛF]�RUD]
 praktyczny pojemnik wielofunkcyjny
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ�(patrz str. 43), umo!liwiaj&cych
 dostosowanie wybranych rozwi&za( do warunków przestrzennych

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�SRGZµMQÇ�EORNDGÇ�������PP

Uwaga:
W celu lepszego umocowania kó$:
Ř�QDNUÛWNL�Z�VāXSDFK�QDURĹQ\FK�]RVWDā\�]HVSDZDQH
Ř�ĘUXE\�SRVPDURZDQR�VSHFMDOQ\P�NOHMHP��FR�]DSHZQLD�WUZDāÇ�RFKURQÛ�Nµā

  Korzy"ci

Ř�WUZDāRĘÉ
Ř�KLJLHQD�

�25�Ŏ�EH]�VLDWNL�EU]HJRZHM���05�Ŏ�]�VLDWNÇ�EU]HJRZÇ

dowolne umiejscownie 
pojemnika

!
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KOMBIX Super wózek wielofunkcyjny PLUS
| zawsze pod r'k& | 

KOMBIX Wózek wielofunkcyjny PLUS  
| Ró!norodne zastosowanie | 

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�Z\PLDU\��RN�������[�����[������PP
Ř�FKURPRZDQD�VWDO�Z\VRNLHM�MDNRĘFL�]DSHZQLD�WUZDāRĘÉ�L
 profesjonalny wygl&d
Ř�]���SµāNDPL�]�NUDWNL
Ř�ZV]\VWNLH�SµāNL�]�SRZāRNÇ�]�SOHNVLJODVX
Ř�RELH�VWURQ\�IURQWRZH�Z\SRVDĹRQH�Z�SRMHPQLNL
 wielofunkcyjne ze stali szlachetnej (zawieszane)
Ř�ZRUNL��SDWU]�VWU��������Z\SRVDĹHQLH�GRGDWNRZH
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ��SDWU]�VWU������
 umo!liwiaj&cych dostosowanie wybranych rozwi&za( do
 warunków przestrzennych

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�SRGZµMQÇ�EORNDGÇ�������PP

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�FKURPRZDQD�VWDO�Z\VRNLHM�MDNRĘFL�]DSHZQLD
 trwa$o%) i profesjonalny wygl&d
Ř���SµāNL��EU]HJL�L�SU]HJUµGNL�]�NUDWNL
Ř�SRZāRND�]�JXP\�QD�QDMZ\ĹV]HM�L�ĘURGNRZHM�SµāFH
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ��SDWU]�VWU������
 umo!liwiaj&cych dostosowanie wybranych rozwi&za(
 do warunków przestrzennych

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�SRGZµMQÇ�EORNDGÇ�
� ������PP

przyk$ad zastosowania z
workami (patrz str. 45)

przyk$ad zastosowania jako
„wózek-suszarka“ do misekNr art.: Wymiary

d$. x szer. x wys. ok. w mm 

MZ4012/3-GA 1220 x 457 x 1010

Nr art.: Wymiary
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

MZ4090/3-PGA 1534 x 457 x 1010
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GT6060/2

przyk$ad
zastosowania

KOMBIX Wózek do napojów
| Zawsze pod r'k& | 

KOMBIX Wózek do sprz'tu 
| Uniwersalne zastosowanie | 

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�FKURPRZDQD�VWDO�Z\VRNLHM�MDNRĘFL�]DSHZQLD�WUZDāRĘÉ
 i profesjonalny wygl&d
Ř�Z�RIHUFLH�Zµ]NL�UµĹQHM�GāXJRĘFL��GRVWRVRZDQHM
 do potrzeb
Ř�UHJXORZDQD�Z\VRNRĘÉ�SµāHN�R�RN�����PP
Ř�]DEH]SLHF]HQLD�QD�URJDFK�FKURQLÇ�SU]HG
 uszkodzeniem
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ��SDWU]�VWU������
 umo!liwiaj&cych dostosowanie wybranych rozwi&za( do
 warunków przestrzennych

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�SRGZµMQÇ�EORNDGÇ�������PP

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�UµĹQH�PRĹOLZRĘFL�]DVWRVRZDQLD��QS��GR�SU]HFKRZ\ZDQLD
 drukarki, skanera, przyrz&dów pomiarowych, papieru
Ř�UHJXORZDQD�Z\VRNRĘÉ�SµāHN�R�RN�����PP
Ř�Z�Z\SRVDĹHQLX�VWDQGDUGRZ\P�]�GZLHPD�SµāNDPL
 siatkowymi i czterema ko$ami skr'tnymi
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ��SDWU]�VWU������
 umo!liwiaj&cych dostosowanie wybranych rozwi&za( do
 warunków przestrzennych

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�SRGZµMQÇ
� EORNDGÇ�������PP

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

GS4060 610 x 457 x 1030

GS4090 914 x 457 x 1030

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

GT4060/2 610 x 457 x 760

GT6060/2 610 x 610 x 760

GT6090/2 914 x 610 x 760
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przyk$ad zastosowania

przyk$ad zastosowania

szyld ostrzegawczy
szyld ostrzegawczy

� � .20%,;�6HUYLFH�0RELO
  | Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |

Nazwa Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

6HUYLFH�0RELO SM4040 457 x 457 x 1030

Pow$oka z pleksiglasu B4040-P w dostosowanym rozmiarze

Pojemnik z tworzywa sztucznego AS-U3 390 x 390 x 280

Nazwa Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Wózek do sprz&tania PM4060 610 x 457 x 1030

Szyld ostrzegawczy 99975 660 x 275

Szyld ostrzegawczy 99976 660 x 275

Uwaga:
W celu lepszego umocowania kó$:
Ř�QDNUÛWNL�Z�VāXSDFK�QDURĹQ\FK�]RVWDā\�]HVSDZDQH
Ř�ĘUXE\�SRVPDURZDQR�VSHFMDOQ\P�NOHMHP��FR�]DSHZQLD�WUZDāÇ�RFKURQÛ�Nµā 

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�FKURPRZDQH�VWDO�Z\VRNLHM�MDNRĘFL�]DSHZQLD
 trwa$o%) i profesjonalny wygl&d
Ř�UHJXORZDQD�Z\VRNRĘÉ�SµāHN�R�RN�����PP
Ř�]DEH]SLHF]HQLD�QD�URJDFK�FKURQLÇ�SU]HG
 uszkodzeniem
Ř�VLDWND�EU]HJRZD�QD�JµUQHM�SµāFH
Ř�Z�]HVWDZLH�SRUÛF]
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ��SDWU]�VWU������
 umo!liwiaj&cych dostosowanie wybranych rozwi&za(
 do warunków przestrzennych

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�SRGZµMQÇ�EORNDGÇ�������PP

KOMBIX Wózek do sprz&tania 
| Zawsze pod r'k& | 

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�FKURPRZDQH�VWDO�Z\VRNLHM�MDNRĘFL�]DSHZQLD
 trwa$o%) i profesjonalny wygl&d
Ř�DPRUW\]DWRU\�QD�URJDFK�FKURQLÇ�SU]HG
 uszkodzeniem
Ř�ZUD]�]�VLDWNÇ�EU]HJRZÇ�L�NRV]HP�VLDWNRZ\P
Ř�SRUÛF]�Z�]HVWDZLH
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ��SDWU]�VWU������
 umo!liwiaj&cych dostosowanie wybranych rozwi&za(
 do warunków przestrzennych

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�SRGZµMQÇ�EORNDGÇ�������PP

 Szyld ostrzegawczy
Ř�PRĹOLZRĘÉ�VSUDZQHJR�]DEH]SLHF]HQLD�QLHEH]SLHF]Q\FK�PLHMVF
Ř�VNāDGDQ\��RV]F]ÛGQRĘÉ�PLHMVFD�Z�SU]HFKRZ\ZDQLX
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Nazwa Wymiary 
ok. w mm szer. x wys.

Nr art.:

Przegródka H 200 mm (chromowana) 457 x 200 FT2040

Nazwa Wymiary 
ok. w mm szer. x wys.

Nr art.:

Siatka brzegowa H 25 mm (chromowana) 457 x 25 RG2540

Nazwa Wymiary 
ok. w mm szer. x wys.

Nr art.:

Siatka brzegowa H 100 mm (chromowana) 457 x 100 RG1040

Nazwa Wymiary powierzchni 
ok. w mm szer. x wys.

Nr art.:

Ramka na etykiet' 79 x 32 ETK01

Nazwa D$ugo"' 
ok. w mm

Nr art.:

Dr&!ek na ubrania ze stali szlachetnej (wysuwany) 300 AK30

Nazwa Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Nr art.:

Kosz druciany 440 x 190 x 130 GK130

Kosz druciany 440 x 190 x 255 GK255

Nazwa Wymiary 
ok. w mm 

Nr art.:

Amortyzator (1 komplet - 4 szt.) - SSR 01

Nazwa Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Nr art.:

Pokrowce tekstylne z dwoma zamkami b$yskawicznymi 1230 x 460 x 1590 TH4012E15

Pokrowce tekstylne z dwoma zamkami b$yskawicznymi 1524 x 460 x 1590 TH4015E15

Nazwa Ko$o-Ø 
ok. w mm

Nr art.:

Ko$o skr'tne 100 LR 100

Ko$o skr'tne 125 LR 125 

Ko$o skr'tne 150 LR 150 

Ko$o skr'tne z podwójn& blokad& 100 LRS 100

Ko$o skr'tne z podwójn& blokad& 125 LRS 125

Ko$o skr'tne z podwójn& blokad& 150 LRS 150

  KOMBIX Akcesoria
  | Zach'camy do uzupe$nienia Pa(stwa produktu KOMBIX |
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POJEMNIKI WIELOFUNKCYJNE

Pojemniki wielofunkcyjne nale!& do naszych
najpopularniejszych produktów. Znajduj&

wszechstronne zastosowanie i mog& by) $&czone w
wielu ró!nych kombinacjach.

> Produkty
 
Ř�SRMHPQLNL�6WDU
Ř�WHNVW\OQH�SRMHPQLNL�QD�ELHOL]QÛ
Ř�SRMHPQLNL�ZLHORIXQNF\MQH
Ř�SRMHPQLNL�ZLHORIXQNF\MQH�REVāXJLZDQH�QRĹQLH

> Korzy"ci

Ř�HUJRQRPLF]QD�REVāXJD
Ř�KLJLHQD��SURVWH�L�V]\ENLH�F]\V]F]HQLH�
Ř�DEVROXWQD�VWDELOQRĘÉ
Ř�GāXJD�Ĺ\ZRWQRĘÉ�G]LÛNL�QLHUG]HZQHM�VWDOL
 szlachetnej
Ř�PRELOQRĘÉ
Ř�SU]\VWRVRZDQH�GR�ZV]\VWNLFK�URG]DMµZ�ZRUNµZ

>  Obszary zastosowania

Ř�JURPDG]HQLH
Ř�VRUWRZDQLH
Ř�XW\OL]DFMD

Kontenery na kó$kach / siatkowe  ............. 4-29 

Systemy rega$ów i wózków KOMBIX  ........ 30-43

Pojemniki wielofunkcyjne  ........................ 44-47

Wózki pi'trowe i warsztatowe  ................. 48-55

Kontenery Contiflex  ............................... 56-63

Wózki-szafy  .......................................... 64-67

Wózki pocztowe  .................................... 68-75

Wózki podno%ne / platformy  ................... 76-79

Wózki dwuko$owe HERKULEX  ................. 80-101

Pojemniki do uk$adania pi'trowego  .......... 102-105

!



45Kontakt z LKE: tel. + 61 66 46 760

przyk$ad monta&u

Ergonomiczna obs$uga
Ř� .DĹG\�SRMHPQLN�67$5�MHVW
 wyposa!ony seryjnie w obs$ug'
 no!n&

Higiena
Ř� :V]\VWNLH�F]ÛĘFL�QDOHĹ\�UHJXODUQLH
 czy%ci), przez co zachowywane s&
 wymagane standardy dotycz&ce
 higieny

Szybkie nak$adanie worka
Ř� :RUNL�PRĹQD�QDNāDGDÉ�Eā\VNDZLF]QLH�
 a ich utrzymanie w stabilnej pozycji
 jest gwarantowane. System
 przystosowany do wszystkich typów
 worków. 

 Indywidualne oznakowanie pokrywy
Ř� .DĹG\�SRMHPQLN�SRVLDGD���NRORURZ\FK
 naklejek, które mo!na $atwo przyklei). Na
 jeden pojemnik przypadaj& po dwie naklejki
 w danym kolorze. Dzi'ki temu kolory
 mo!na dostosowa) do zapotrzebowania
 równie! w przysz$o%ci

przyk$ad z workami plastikowymi

  Pojemnik STAR
  | Jako%) i estetyka w jednym |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�������PP��JXPRZH

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�Z\PLDU\��RN�������[�����PP
Ř�GR�Z\ERUX�ZRUNL�NRORURZH�OXE�ELDāH�]�SDVNLHP
Ř�āDWZH�]DZLÇ]\ZDQLH
Ř�PDWHULDā��������SROLHVWHU������J�P�
Ř�SU]HNUµM�VNRĘQ\
Ř�SRMHPQRĘÉ�����NJ

Tekstylne worki na bielizn'
| Jako%) i estetyka w jednym |

bez worka

Nr art.: Wymiary
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

810-0000 390 x 430 x 900
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Nazwa Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Pojemnik %cienny WSS1-W 375 x 310 x 325

Pojemnik pojedynczy WSS1 240 x 375 x 900

Pojemnik podwójny WSS2 570 x 375 x 900

Pojemnik potrójny WSS3 885 x 375 x 900

Podwójny poczwórny WSS4 1200 x 375 x 900

Pokrywa Double-Twin KSD ... w dostosowanym 
rozmiarze

przyk$ad
zastosowania z

workami

pojemnik "cienny

wygodna obs$uga z obu
stron dzi%ki potrójnym
wg$%bieniom i dwóm
hakom zaciskowym

pokrywy Double-Twin
wymiary pokrywy:
(wewn%trzne): 410 x 290 mm,
Nr art.: KSD ...

mocowanie zapobiega
przesuwaniu si% worków
dzi%ki o"miu gumowym
zaciskom

wymiary pier"cienia: 
390 x 260 mm

pojemnik podwójny

pojemnik potrójny
przyk$ad zastosowania

pojemnik poczwórny

Prosz% wybra' symbol
koloru przy zamówieniu!
1 = bia$y
2 = czerwony
3 = &ó$ty
4 = zielony
5 = niebieski
6 = br!zowy

  Pojemnik wielofunkcyjny
  | Uniwersalny w zastosowaniu! |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�Z\SRVDĹRQ\�Z�JXPRZ\�SLHUĘFLHă�]DFLVNRZ\�]DSRELHJDMÇF\
 wysuwaniu si' worka
Ř�SRNU\Z\�'RXEOH�7ZLQ�PRĹQD�āDWZR�FKZ\FLÉ�]�REX�VWURQ�L
 zaczepi) z brzegu
Ř�VSHāQLDMÇ�Z\PRJL�EH]SLHF]HăVWZD�UµĹQ\FK�]U]HV]Hă
 zawodowych
Ř�GRVWÛSQH�WHNVW\OQH�ZRUNL�Z�RGSRZLHGQLP�UR]PLDU]H�(patrz str. 45)

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�EORNDGÇ������PP��V]DUH

nierdzewna STAL SZLACHETNA



47Kontakt z LKE: tel. + 61 66 46 760

  Pojemnik wielofunkcyjny obs$ugiwany no!nie
  | Uniwersalny w zastosowaniu! |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�Z\SRVDĹRQ\�Z�JXPRZ\�SLHUĘFLHă�]DFLVNRZ\
 zapobiegaj&cy wysuwaniu si' worka
Ř�SRNU\Z\�'RXEOH�7ZLQ�PRĹQD�āDWZR�FKZ\FLÉ�]�REX�VWURQ
 i zaczepi) z brzegu
Ř�SRNU\ZD�Z�]HVWDZLH
Ř�VSHāQLDMÇ�Z\PRJL�EH]SLHF]HăVWZD
Ř�GRVWÛSQH�WHNVW\OQH�ZRUNL�Z�RGSRZLHGQLP�UR]PLDU]H
 (patrz str. 45)

Pokrywa Double-Twin
Wymiary pokrywy
(wewn%trzne): 410 x 
290 mm, Nr art.: KSD ...

Prosz% wybra' symbol
koloru przy
zamówieniu!
1 = bia$y
2 = czerwony
3 = (ó$ty
4 = zielony
5 = niebieski
6 = br!zowy

Nazwa Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Pojemnik pojedynczy WSS1-T 240 x 375 x 900

Pojemnik podwójny WSS2-T 570 x 375 x 900

Pojemnik potrójny WSS3-T 885 x 375 x 900

Podwójny poczwórny WSS4-T 1200 x 375 x 900

pojemnik podwójny z 
obs$ug! no&n!

pojemnik potrójny z obs$ug! no&n!

  Korzy"ci

Ř�HUJRQRPLF]QD�SUDFD
Ř�higiena 

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�EORNDGÇ�������PP��V]DUH

nierdzewna STAL SZLACHETNA

!
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WÓZKI PIĘTROWE I MONTAŻOWE

> Produkty
 
Ř�0RQWLflex
Ř�:µ]HN�ODNLHUQLF]\
Ř�:µ]HN�ZDUV]WDWRZ\
Ř�:µ]HN�FDWHULQJRZ\
Ř�:µ]HN�SLÛWURZ\
Ř�./7�$OX�/LQHU
Ř�:µ]HN�UDPRZ\

> Korzy"ci

Ř�VWZRU]HQLH�HUJRQRPLF]QHJR�PLHMVFD�SUDF\
Ř�ZLHORVWURQQRĘF�L�Z\JRGD
Ř�PRELOQRĘÉ
Ř�Z\WU]\PDāRĘÉ�NRQVWUXNFML
Ř�QLHRJUDQLF]RQH�PRĹOLZRĘFL�]DVWRVRZDQLD

>  Obszary zastosowania

Ř�SU]\JRWRZDQLH�PDWHULDāX
Ř�VRUWRZDQLH

Nasze wózki pi%trowe i monta&owe u$atwi!
Pa#stwu codzienn! prac% z ergonomicznego

punktu widzenia. Charakteryzuj! si% wielostronn! 
funkcjonalno"ci!. 

Kontenery na kó$kach / siatkowe  ............. 4-29 

Systemy rega$ów i wózków KOMBIX  ........ 30-43

Pojemniki wielofunkcyjne  ........................ 44-47

Wózki pi'trowe i warsztatowe  ................. 48-55

Kontenery Contiflex  ............................... 56-63

Wózki-szafy  .......................................... 64-67

Wózki pocztowe  .................................... 68-75

Wózki podno%ne / platformy  ................... 76-79

Wózki dwuko$owe HERKULEX  ................. 80-101

Pojemniki do uk$adania pi'trowego  .......... 102-105

!
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820-0000
przyk$ad z
pojemnikiem

CWA2

CWA1
przyk$ad z pojemnikami

regulacja
wysoko"ci od
ok. 720 mm do 
1100 mmregulacja wysoko"ci od

ok. 600 mm do
860 mm

regulacja
wysoko"ci

od ok. 600 mm
do 860 mm

regulacja nachylenia

regulacja nachylenia

  Montiflex
  | Wygodny monta! |

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Wymiary 
sto$u ok. w mm

820-0000 530 x 515 x 880 530 x 410

CWA1 710 x 410 x 1200 500 x 400

CWA2 510 x 475 x 1200 500 x 400

>  Dane i szczegó $y techniczne:

820-0000

Ř�VNRĘQD�SµāND�L�UHJXORZDQD�Z\VRNRĘÉ
Ř�NRQVWUXNFMD�SRGVWDZRZD�]H�VWDELOQHM��]HVSDZDQHM
 i skr'canej rury o prostok&tnej podstawie
Ř�RĘPLRVWRSQLRZD�UHJXODFMD�Z\VRNRĘFL��āÇF]QLH������PP�
Ř�F]WHURVWRSQLRZ\�NÇW�QDFK\OHQLD
Ř�PD[��REFLÇĹHQLH�����NJ
Ř�PDORZDQ\�SURV]NRZR�Z�NRORU]H�EāÛNLW�5$/����
Ř�Z\PLDU\�SµāNL������PP�

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�EORNDGÇ�������PP

CWA1/2

Ř�VNRĘQD�SµāND�L�UHJXORZDQD�Z\VRNRĘÉ
Ř�NRQVWUXNFMD�SRGVWDZRZD�]H�VWDELOQHM��]HVSDZDQHM�L�VNUÛFDQHM�UXU\
 o prostok&tnej podstawie
Ř�PD[��REFLÇĹHQLH��&:$�������NJ��&:$������NJ
Ř�PDORZDQ\�SURV]NRZR�Z�NRORU]H�QLHELHVNLP�5$/����

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�EORNDGÇ�������PP

regulacja nachylenia

Ergonomiczne miejsce pracy!
Wszechstronne zastosowanie! 
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dzi%ki rurze z PCV pow$oka ramion
nie odbarwia si%

odprowadza $adunki elektryczne
- nie osadza si% kurz -

$atwy monta& r%czny
bezstopniowa

regulacja
wewn%trznych

ramion

  Wózek lakierniczy
  | Ró!norodno%) i wygoda |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř���UDPLRQD����VWDāH����UXFKRPH�
Ř�RSFMRQDOQLH���UDPLRQ����VWDāH����UXFKRPH�
Ř�ZHZQÛWU]QH�UDPLRQD�UHJXORZDQH�EH]VWRSQLRZR�UÛF]QLH
Ř�NRORU��QLHELHVNL��5$/������PDORZDQ\�SURV]NRZR
Ř�GāXJRĘÉ�UDPLHQLD������PP
Ř�UDPLRQD�SRNU\WH�QLH�RGEDUZLDMÇFÇ�VLÛ�SRZāRNÇ�]�3&9
 (grubo%) %cianki 3 mm)
Ř�FLÛĹDU�ZāDVQ\��RN������NJ

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�EORNDGÇ�������PP��SHāQD
 guma, w$a%ciwo%ci odprowadzaj&ce $adunki elektryczne,
 podwójne $o!ysko w wie(cu

Nr art.: Wymiary
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

580-0000 1800 x 790 x 1890
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Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Pow. u&ytk.
d$. x szer ok. w mm

Ilo"'
pó$ek

ETW8650-2 860 x 500 x 945 680 x 445 2

ETW8650-3 860 x 500 x 1010 680 x 445 3

ETW11051-2 1100 x 515 x 945 920 x 515 2

ETW11051-3 1100 x 515 x 1010 920 x 515 3

ETW11051-4 1100 x 515 x 1350 920 x 515 4

opcjonalnie z
pojemnikiem
zbiorczym

przyk$ad zastosowania

  Wózek warsztatowy
  | Lider pod wzgl'dem funkcjonalno%ci i wygl&du |

ALUMINIUM

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�G]LÛNL�]DVWRVRZDQLX�SRāÇF]HQLD�WZRU]\ZD�V]WXF]QHJR�L
 aluminium wózek ten jest niezwykle lekki, a
 jednocze%nie posiada no"no"' a& 150 kg
Ř�NDQW\�EU]HJRZH�]DEH]SLHF]DMÇ�WUDQVSRUWRZDQ\�āDGXQHN
Ř�SµāNL�]�WZRU]\ZD�V]WXF]QHJR�VÇ�EDUG]R�RGSRUQH�QD
 %cieranie i $atwe w piel'gnacji

 opcjonalnie:
Ř�SRMHPQLN�]ELRUF]\��RN������[�����[�����PP

Nr art.:   ETW-09

  Korzy"ci

Ř�HUJRQRPLF]QD�SUDFD
Ř�SU]\JRWRZDQLH�PDWHULDāX

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�EORNDGÇ�������PP��V]DUD�JXPD

!
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ALUMINIUM nierdzewna STAL SZLACHETNAlub

  Wózek cateringowy
  | Ró!norodno%) i komfort |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�GRVWÛSQ\�Z�GZµFK�UR]PLDUDFK
Ř�PRGXāRZD�NRQVWUXNFMD�]�GZLHPD��WU]HPD�OXE�F]WHUHPD
 tacami do wyboru
Ř�GZLH�SRUÛF]H�]�HORNVDORZDQHJR�DOXPLQLXP
Ř�SLÛÉ�SR]\FML�PRFXMÇF\FK�XPRĹOLZLD�UµĹQH�RGVWÛS\�WDF
Ř�WDFH�VÇ�SRāÇF]RQH�]�SRUÛF]DPL�]D�SRPRFÇ�ĘUXE
Ř�QRĘQRĘÉ��PDNV\P�����NJ�QD�WDFÛ
Ř�JXPRZH�RVāRQ\�QD�ZV]\VWNLFK���NRāDFK

Ř�WDFH�GR�Z\ERUX�]�DOXPLQLXP�OXE�VWDOL�V]ODFKHWQHM��EU]HJL
 wyko(czone aluminiowym profilem prasowanym, eloksalowanym

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�EORNDGÇ�������PP��]�SHāQHM
 gumy, bez%ladowe, $o!ysko kulkowe i os$ona kó$

wózek z 2 tacami
820 x 570 x 975 mm

wózek z 4 tacami
1060 x 740 x 975 mm

op
ty

m
al

na
 w

ys
ok

o"
' 

97
5 

m
m

powierzchnia u&ytkowa:
ok. 700 x 445 mm

4 ko$a skr%tne, z tego 2 z
blokad! Ø 125 mm, pe$na
guma, bez"ladowe, $o&ysko
kulkowe i os$ona kó$

powierzchnia u&ytkowa:
ok. 935 x 615 mm

Nr art.:  
taca aluminiowa

Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Ilo"' 
pó$ek

ETWA82057-2 820 x 570 x 975 2

ETWA82057-3 820 x 570 x 975 3

ETWA82057-4 820 x 570 x 975 4

ETWA10674-2 1060 x 740 x 975 2

ETWA10674-3 1060 x 740 x 975 3

ETWA10674-4 1060 x 740 x 975 4

Nr art.: 
taca ze stali szlachetnej

Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Ilo"' 
pó$ek

ETWE82057-2 820 x 570 x 975 2

ETWE82057-3 820 x 570 x 975 3

ETWE82057-4 820 x 570 x 975 4

ETWE10674-2 1060 x 740 x 975 2

ETWE10674-3 1060 x 740 x 975 3

ETWE10674-4 1060 x 740 x 975 4



53Kontakt z LKE: tel. + 61 66 46 760

w kolorze szarym

w kolorze czarnym,
z pojemnikiem

opcjonalnie
z pojemnikiem

przyk$ad
zastosowania

  Wózek pi'trowy
  | Lider pod wzgl'dem funkcjonalno%ci i wygl&du |

ALUMINIUM

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�G]LÛNL�]DVWRVRZDQLX�WZRU]\ZD�V]WXF]QHJR�L�DOXPLQLXP
 wózek ten jest niezwykle lekki, a jednocze%nie posiada
 no"no"' a& 150 kg
Ř�NDQW\�EU]HJRZH�]DEH]SLHF]DMÇ�WUDQVSRUWRZDQ\�āDGXQHN
 pó$ki z tworzywa sztucznego s& bardzo odporne na
 "cieranie i $atwe w piel'gnacji

 opcjonalnie:
Ř�SRMHPQLN�]ELRUF]\

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�EORNDGÇ�������PP��V]DUD�JXPD

Nr art.: 
czarny

Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Pow. u&ytk
d$ x szer

Ilo"'
pó$ek

ETW8650-2 860 x 500 x 945 680 x 445 2

ETW8650-3 860 x 500 x 1010 680 x 445 3

ETW11051-2 1100 x 515 x 945 920 x 515 2

ETW11051-3 1100 x 515 x 1010 920 x 515 3

ETW-E09 (pojemnik zbiorczy) 235 x 190 x 350 - -

Nr art.: 
szary

Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Pow. u&ytk
d$ x szer

Ilo"'
pó$ek

ETW8650-2-LG 860 x 500 x 945 680 x 445 2

ETW8650-3-LG 860 x 500 x 1010 680 x 445 3

ETW11051-2-LG 1100 x 515 x 945 920 x 515 2

ETW11051-3-LG 1100 x 515 x 1010 920 x 515 3

ETW-E59 (pojemnik zbiorczy) 235 x 190 x 350 - -
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ta"ma antystatyczna

dyszel

Podstawa jezdna wyprodukowana z wyj&tkowo wytrzyma$ego  
aluminium poddanego specjalnej obróbce sprawia, !e wózek 
ten jest

Ř�OHNNL
Ř�RGSRUQ\�QD�ZDUXQNL�DWPRVIHU\F]QH
Ř�Z\MÇWNRZR�Z\WU]\PDā\
Ř�QDGDMÇF\�VLÛ�GR�WUDQVSRUWX�Ĺ\ZQRĘFL
Ř�PRĹOLZRĘÉ�XNāDGDQLD�SLÛWURZHJR
Ř�PD�ZLHOH�ZDULDQWµZ

ALUMINIUM

przyk$ad
zastosowania

  KLT- Alu-Liner
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>  Dane i szczegó $y techniczne:

Rozstaw kó$ Odst%p mi%dzy ko$ami
229 mm  399 mm
309 mm  399 mm
309 mm  489 mm

Wys. za$adunku z ko$ami: 135 mm
Wys. w %wietle: z ko$ami 151 mm do górnej kraw'dzi 

Wymiary dostosowane do 
1. jednej skrzyni 400 x 600 mm
2. dwóch skrzyni 400 x 300 mm 

Nazwa Nr art.: Wymiary 
szer. x g$. ok. w mm

KLT Alu-Liner 513-0000 605 x 405

KLT Alu-Liner 
ze sprz'g$em i dyszlem 513-1000 605 x 405

Uchwyt 513-0000-100 w dostosowanym prozmiarze

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH����VWDāH�������PP��SROLDPLG
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  Wózek ramowy KLT
  | Pojemniki KLT w ruchu! |

szeroko"'
toru 240 mm

wózek KLT z kontenerem

dostosowany do
wymiarów 600 x 400 mm

rozstaw
kó$

Nr art.: Wymiary 
d$ x szer ok. w mm

szeroko"'
toru ok. w mm

Wyst%p  
kó$ek

521-1000-02 410 x 610 320 tak

521-1000-03 410 x 610 240 nie

inne rodzaje podwozia na zapytanie!

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�NRQVWUXNFMD�VWDORZD��VSDZDQD�L�RF\QNRZDQD�RJQLRZR
Ř�GRVWRVRZDQ\�GR�SRMHPQLNµZ�����[�����PP
Ř�SDVXMÇF\�GRNāDGQLH�GR�Zµ]ND�./7�&DUJR�/LQHU
Ř�NÇWRZQLNL�XWU]\PXMÇ�SRMHPQLNL�./7�QD�Zµ]NX
 ramowym
Ř�PD[��REFLÇĹHQLH������NJ

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH����VWDāH��]�SROLSURS\OHQX
� �����PP��āRĹ\VNR�ĘOL]JRZH

wózek Dolly jest dost'pny w
dwóch rozmiarach, w kolorze
czerwonym lub niebieskim

uk$adany pi'trowo

Nazwa Nr art.: Wymiary 
szer x g$ ok. w mm

Wózek Dolly niebieski 513-0002 600 x 400

Wózek Dolly czerwony 513-0003 600 x 400

Wózek Dolly niebieski 513-0004 800 x 600

Wózek Dolly czerwony 513-0005 800 x 600

Wózek Dolly
| Praktyczna pomoc | 

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�FLFK\
Ř�āDWZ\�Z�F]\V]F]HQLX
Ř�XNāDGDQ\�SLÛWURZR
Ř�WUZDā\
Ř�QRĘQRĘÉ�����OXE�����NJ
Ř�QDGDMH�VLÛ�GR�WUDQVSRUWX�Ĺ\ZQRĘFL
Ř�QDGDMH�VLÛ�GR�P\MQL�DXWRPDW\F]Q\FK
Ř�RG]\VNLZDOQH�Z������WZRU]\ZR�V]WXF]QH

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH����VWDāH��������PP

rozstaw kó$
szeroko"'
toru 320 mm
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KONTENERY CONTIFLEX

> Produkty
 
Ř�&RQWLflex Poli
Ř�&RQWLflex Alu
Ř�&RQWLflex Alu-Wózek do transportu wody
Ř�$OXPLQLRZ\�Zµ]HN�]�UXFKRP\P�GQHP
Ř�3RMHPQLN�QD�RGSDG\

> Korzy"ci

Ř�GXĹD�Z\WU]\PDāRĘÉ�L�Z\VRND�MDNRĘÉ
Ř�QLHZLHOND�PDVD�ZāDVQD
Ř�āDWZ\�L�V]\ENL�WUDQVSRUW
Ř�ZLHOH�PRĹOLZRĘFL�]DVWRVRZDQLD
Ř�āDWZH�Z�F]\V]F]HQLX
Ř�HUJRQRPLD

>  Obszary zastosowania

Ř�EH]SLHF]Q\�WUDQVSRUW�SU]HGPLRWµZ

Nasze kontenery Contiflex stanowi& optymalne
rozwi&zanie transportowe w ka!dym miejscu i celu. 

Dzi'ki niewielkiej wadze wszystkie kontenery s&
ekonomiczne i $atwe w obs$udze.

!

Kontenery na kó$kach / siatkowe  ............. 4-29 

Systemy rega$ów i wózków KOMBIX  ........ 30-43

Pojemniki wielofunkcyjne  ........................ 44-47

Wózki pi'trowe i warsztatowe  ................. 48-55

Kontenery Contiflex  ............................... 56-63

Wózki-szafy  .......................................... 64-67

Wózki pocztowe  .................................... 68-75

Wózki podno%ne / platformy  ................... 76-79

Wózki dwuko$owe HERKULEX  ................. 80-101

Pojemniki do uk$adania pi'trowego  .......... 102-105
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Contiflex poli
KSC 140

Contiflex poli
KSC 210

Contiflex poli
KSC 230

Contiflex poli
KSC 450

  „Contiflex�SROLœ�3RMHPQLN�]�WZRU]\ZD�V]WXF]QHJR
  | Idealne rozwi&zanie transportowe |

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Pojemno"'
w litrach

Waga 
kg

KSC140-xx 460 x 680 x 660 135 8,3

KSC210-xx 460 x 930 x 700 214 10,5

KSC230-xx 660 x 900 x 600 227 12,0

KSC300-xx 670 x 970 x 710 304 15,6

KSC450-xx 700 x 1290 x 740 450 22,5

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�WZRU]\ZR�V]WXF]QH�Z\VRNLHM�MDNRĘFL��0'3(�
Ř�sto&kowa forma u$atwia uk$adanie w stosy,
 co oszcz'dza miejsce
Ř�GRVWÛSQH�Z�ZLHOX�NRORUDFK

 opcjonalnie:
Ř�SāDVND�SRNU\ZD

 seryjne podwozie KSC140 + KSC210:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�]�WZRU]\ZD�V]WXF]QHJR�33�������PP

 seryjne podwozie KSC230, 300, 450:
Ř���NRāD�VNUÛWQH����VWDāH�]�WZRU]\ZD�V]WXF]QHJR�33��������PP

xx = symbole kolorów
 Prosz' poda) symbole kolorów przy zamówieniu!
� �� �SU]HķURF]\VW\���� �QLHELHVNL���� �F]HUZRQ\�
 04= !ó$ty, 05= zielony

Prosty w czyszczeniu,
ró&ne mo&liwo"ci
zastosowania!



58 LKE-Group.com

ALUMINIUM

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm                                   

Ko$a Ø
w mm  

No"no"'
w kg

Pojemno"'  
w l

LMC 355 K2 930 x 530 x 985 125 250 355

LMC 1050 K-2 1280 x 730 x 1430 160 300 1050

- dodatk. pokrywa na zapytanie – z zawiasami, z 2 zamkni'ciami burtowymi, zamykana.
Dost'pne równie! z ko$ami pneumatycznymi. Mo!liwe indywidualne wykonanie zgodnie z
Pa(stwa !yczeniem, od min. 10 sztuk.

2

Uk$ad kó$:

wzmocniony
przet$oczeniami

sk$adana
"cianka przednia

  „Contiflex�DOXœ�.RQWHQHU�DOXPLQLRZ\
  | Wytrzyma$y i odporny na odkszta$cenia |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�Z\MÇWNRZR�Z\WU]\PDā\�L�RGSRUQ\�QD�RGNV]WDāFHQLD
Ř�ĘFLDQNL�SU]HGQLH�L�ERF]QH�Z]PRFQLRQH
 przet$oczeniami
Ř�QLHZLHOND�PDVD�ZāDVQD
Ř�DQW\VWDW\F]QD�L�RGSRUQD�D�]DQLHF]\V]F]HQLD
 powierzchnia
Ř�RGFK\ODQD�ĘFLDQND�SU]HGQLD�XāDWZLD�]D��L
 wy$adunek

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�]�EORNDGÇ����NRāD�VWDāH��V]DUH��EH]ĘODGRZH
 ogumienie, os$ona kó$

  Korzy"ci

Ř�HUJRQRPLF]QD�SUDFD
Ř�GRVWÛSQ\�Z�GZµFK�
 rozmiarach

!
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2 3

ALUMINIUM

Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Uk$ad kó$ No"no"'
w kg

Pojemno"'  
w l

LMC 223 G2 730 x 580 x 742 2 �������PP� 200 223

LMC 223 G3 730 x 580 x 742 3 �������PP� 200 223

LMC 229 G2 730 x 605 x 732 2 �������PP� 200 229

LMC 322 G2 990 x 580 x 772 2 �������PP� 200 322

LMC 322 G3 990 x 580 x 772 3 �������PP� 200 322

LMC 415 G2 1030 x 670 x 846 2 �������PP� 250 415

LMC 430 L2 1130 x 630 x 848 2 �������PP� 150 430

LMC 560 G2 1280 x 680 x 870 2 �������PP� 250 560

LMC 656 G2 1280 x 730 x 945 2 �������PP� 150 656

LMC 945 G2 1680 x 930 x 972 2 �������PP� 400 945

Mo&liwy uk$ad kó$:

LMC 560 G2

LMC 415 G2

LMC 945 G2

LMC 430 L2

LMC 229 G2

LMC 223 G2

  „Contiflex�DOXœ�.RQWHQHU�DOXPLQLRZ\
  | Wytrzyma$y i odporny na odkszta$cenia |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�Z\MÇWNRZR�Z\WU]\PDā\�L�RGSRUQ\�QD�RGNV]WDāFHQLD
Ř�QLHZLHOND�PDVD�ZāDVQD
Ř�ĘFLDQNL�SU]HGQLH�L�ERF]QH�Z]PRFQLRQH
 przet$oczeniami
Ř�DQW\VWDW\F]QD�L�RGSRUQD�QD�]DQLHF]\V]F]HQLD
 powierzchnia
Ř�RSXV]F]DQD��RGFK\ODQD�OXE�Z\FLÛWD�ĘFLDQND
 przednia u$atwiaj&ca za- i wy$adunek 

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VWDāH����NRāD�VNUÛWQH�]�KDPXOFHP�OXE���NRāD
 skr'tne (patrz uk$ad kó$), szara guma, bez%ladowe,
 os$ona kó$

- dodatk. pokrywa na zapytanie – z zawiasami, z 2 zamkni'ciami burtowymi, zamykana. 
Dost'pne równie! z ko$ami pneumatycznymi. Mo!liwe indywidualne wykonanie zgodnie z
Pa(stwa !yczeniem, od min.10 sztuk.
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ALUMINIUM

2

Uk$ad kó$: ko$a wymienne
$atwa
obs$uga

  „Contiflex�DOXœ�:µ]HN�]�RGSURZDG]HQLHP�ZRG\
  | Kontener aluminiowy |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�SRMHPQRĘÉ������O
Ř�Zµ]HN�VSDZDQ\��FR�]DSHZQLD�ZRGRV]F]HOQRĘÉ
Ř�QLHZLHOND�PDVD�ZāDVQD
Ř�Zµ]HN�]�PRĹOLZRĘFLÇ�RGSā\ZX�ZRG\
Ř�NRāD�Z�XVWDZLHQLX�QDURĹQLNRZ\P�]DPRFRZDQH�QD
 podwoziu z rurowej konstrukcji s& mocowane %rubami
 i mo!na je wymienia)

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�]�KDPXOFHP����NRāD�VWDāH�������PP��
 szara guma, bez%ladowe, os$ona kó$

  Korzy"ci

Ř�ZLHORVWURQQH�]DVWRVRZDQLH
Ř�HNRQRPLF]QRĘÉ

kurek odp$ywowy mo&na $atwo
uruchomi', aby wypu"ci'
nagromadzon! wod%

Nr art. Wymiary (zewn.) 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Wymiary (wewn.) 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

LMC-Mop-280-01 1030 x 730 x 710 1000 x 700 x 400

!
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ALUMINIUM

Nr art.: Wymiary szer. x g$. x wys. ok. w mm 
wew.                              zew.  

Napi%cie
spr%&yny kg

Pojemno"' 
w l

FBW 180 G3 855 x 550 x 760 740 x 510 x 485 50 180

FBW 380 G2 1115 x 695 x 863 1000 x 650 x 597 70 380

FBW 615 G2 1515 x 745 x 893 1400 x 700 x 635 70 615

2 3
FBW 180 G3

FBW 380 G2

FBW 615 G2 Mo&liwy uk$ad kó$:

spr%&yna utrzymuje $adunek na
ergonomicznej wysoko"ci

  Kontener aluminiowy z ruchomym dnem
  | Wytrzyma$y i odporny na odkszta$cenia |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�Zµ]NL�)%:����L�����]�HORNVDORZDQHJR�DOXPLQLXP
Ř�GQR�SU]HVXZDQH�SLRQRZR�Z�JµUÛ�L�Z�Gµā��XWU]\PXMÇFH
 zawarto%) na sta$ym poziomie
Ř�JµUQD�NUDZÛGķ�Z]PRFQLRQD�SURILOHP�DOXPLQLRZ\P
 wyko(czonym tworzywem
Ř�Z�]DOHĹQRĘFL�RG�ZLHONRĘFL�Zµ]ND�PRĹQD�]PLHQLDÉ�UHJXODFMÛ
 spr'!yny
Ř�SU]\�MHGQRVWURQQ\P�]DāDGXQNX�GQR�QLH�SU]HFK\OD�VLÛ� 
 – dostosowuje wysoko%) do wagi wsadu

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�OXE���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH�
� �SR���]�KDPXOFHP��������PP��V]HU�����PP

!
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wrzutnia
500 mm x 40 mm
z zabezpieczeniem przed dost%pem

LMCD3709-650-B

ALUMINIUM

Nr art.: Wymiary d$ x szer x wys ok. mm  
zewn.                              wewn.  

Pokrywa
z wrzutni!

Zamki
Yale

Pojemno"'  
w l

LMCD3009-415-B 1060 x 705 x 850 1000 x 640 x 650 szczelina 1 415

LMCD3709-650-B 1300 x 705 x 900 1250 x 645 x 800 otwór 2 650

LMCD3009-415-B

wrzutnia
420 mm x 27 mm
z zabezpieczeniem

2

na zapytanie:

zintegrowany zamek Yale

Uk$ad kó$:

  Pojemnik do utylizacji z aluminium 
  | Profesjonalne niszczenie danych |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Wózek LMC D3009-415 i D3709-650
Ř�ĘFLDQNL�Z]PRFQLRQH�SURILODPL�QD�FDāHM�GāXJRĘFL�QD
 brzegach i podstawie
Ř�GRGDWNRZH�XV]W\ZQLHQLH�ĘFLDQHN�SU]HWāRF]HQLDPL

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�]�KDPXOFHP�L���NRāD�VWDāH�������PP
 uk$ad naro!nikowy, bez%ladowe

Pokrywa LMC D3009-415
Ř�SRNU\ZD�]�]DZLDVDPL�L�SURILOHP�EU]HJRZ\P�RUD]�GZRPD
 pasami
Ř�ZU]XWQLD�����[����PP�]�]DEH]SLHF]HQLHP�SU]HG�GRVWÛSHP
Ř�]DPNQLÛFLH�EXUWRZH�]H�]LQWHJURZDQ\P�]DPNLHP

 opcjonalnie: 
Ř�UµĹQH�V\VWHP\�]DP\NDMÇFH
Ř�Z\WāRF]HQLD�Ŏ�Z\V��OLWHU����PP

Mo!liwo%) indywidualnego
wykonania od 10 sztuk.
Na zapytanie.
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Nr art.: Wymiary d$ x szer x wys ok. w mm  
zewn.                              wewn.  

Pokrywa
z wrzutni!

Zamki 
Yale

Pojemno"'  
w l

LMCD1009-80 435 x 385 x 650 400 x 350 x 575 szczelina 1 80

LMCD1009-120 535 x 435 x 650 500 x 400 x 575 szczelina 1 120

LMCD1009-240 575 x 690 x 1010 450 x 550 x 990 szczelina 1 240

Nak$adka-01 do utylizacji segregatorów otwór 1 -

nak$adka z wrzutni! do utylizacji
(pojemnik 240 l )

zintegrowany zamek Yale

LMCD1009-240

LMCD1009-120

LMCD1009-80

mie"ci si% pod
biurkiem

  Pojemnik do utylizacji z aluminium 
  | Profesjonalne niszczenie danych |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Pojemnik 80 l i 120 l:
Ř�ĘFLDQNL�Z]PRFQLRQH�SURILODPL�QD�FDāHM�GāXJRĘFL�QD�EU]HJDFK
 i podstawie
Ř�V]F]HOLQD�����[����PP�]�]DEH]SLHF]HQLHP�GRVWÛSX
Ř���]DPNQLÛFLH�EXUWRZH�]H�]LQWHJURZDQ\P�]DPNLHP�<DOH
Ř�ĘFLDQNL�IURQWRZH�Z\SRVDĹRQH�Z�VNāDGDQH�XFKZ\W\
Ř�SRMHPQLN�PLHĘFL�VLÛ�SRG�ELXUNLHP
Ř���XFKZ\W\�ZSXV]F]DQH

 opcjonalnie: 
Ř�UµĹQH�V\VWHP\�]DP\NDMÇFH
Ř�Z\WāRF]HQLD�Ŏ�Z\V��OLWHU����PP

Pojemnik 240 l:
Ř�SRNU\ZD�]�]DZLDVDPL�L�SURILOHP�EU]HJRZ\P�RUD]�GZRPD�SDVDPL
Ř�ZU]XWQLD�����[����PP�]�]DEH]SLHF]HQLHP�SU]HG�GRVWÛSHP
Ř���]DPNQLÛFLH�EXUWRZH�]H�]LQWHJURZDQ\P�]DPNLHP�<DOH
Ř�SRUÛF]Q\�XFKZ\W�SU]HVXZQ\�]�HORNVDORZDQHM�UXUNL�DOXPLQLRZHM

 opcjonalnie: 
Ř�UµĹQH�V\VWHP\�]DP\NDMÇFH
Ř�Z\WāRF]HQLD�Ŏ�Z\V��OLWHU����PP

Nak$adka do utylizacji segregatorów (240 l)
Ř�QDNāDGDQD�PLÛG]\�SRNU\ZÛ�L�SRMHPQLN
Ř�ZU]XWQLD�����[�����PP�]�]DEH]SLHF]HQLHP�SU]HG�GRVWÛSHP
Ř�]DPNQLÛFLH�EXUWRZH�]H�]LQWHJURZDQ\P�]DPNLHP�<DOH
Ř�]DFKRZDQD�IXQNFMD�ZU]XWQL�SRNU\Z\

Mo!liwo%) indywidualnego
wykonania – od 10 sztuk.
Na zapytanie.

ALUMINIUM
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WÓZKI – SZAFY

> Produkty
 
Ř�:µ]NL�V]DI\
Ř�:µ]NL�V]DI\�PRGXāRZH
Ř�6\VWHP�PRGXāRZ\

> Korzy"ci

Ř�āDWZD�REVāXJD
Ř�QLHZLHOND�PDVD�ZāDVQD
Ř�SURVW\�L�V]\ENL�WUDQVSRUW
Ř�WUZDāRĘÉ
Ř�VSUDZQH�F]\V]F]HQLH
Ř�QDMZ\ĹV]\�VWRSLHă�KLJLHQ\�L�RFKURQ\

>  Obszary zastosowania

Ř�EH]SLHF]Q\�WUDQVSRUW
Ř�VNāDGRZDQLH
Ř�SRU]ÇGHN

Nasze wózki-szafy zaprojektowano dla potrzeb 
logistycznych w zakresie nowoczesnej opieki. 

Wózki te mog& by) równie! stosowane we 
wszystkich dziedzinach o wysokich wymogach
higienicznych.

!

Kontenery na kó$kach / siatkowe  ............. 4-29 

Systemy rega$ów i wózków KOMBIX  ........ 30-43

Pojemniki wielofunkcyjne  ........................ 44-47

Wózki pi'trowe i warsztatowe  ................. 48-55

Kontenery Contiflex  ............................... 56-63

Wózki-szafy  .......................................... 64-67

Wózki pocztowe  .................................... 68-75

Wózki podno%ne / platformy  ................... 76-79

Wózki dwuko$owe HERKULEX  ................. 80-101

Pojemniki do uk$adania pi'trowego  .......... 102-105
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Nr art.: Ilo"'
pó$ek

Wys.
pó$ek

Waga
w kg

Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm                                   

LMSWG01 3 390 83 1410 x 690 x 1596

LMSWG02 3 460 78 1220 x 640 x 1806

LMSWG03 2 500 66 1220 x 640 x 1406

LMSWG05 3 460 64 840 x 640 x 1806

ALUMINIUM

LMSWG02 LMSWG01 LMSWG03

  Wózki-szafy
  | z antykorozyjnego, eloksalowanego aluminium |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�Z\MPRZDQH�SµāNL�G]LHOÇ�SU]HVWU]Hă�ZHZQÛWU]QÇ�QD�GZLH���WU]\
 powierzchnie o równej wysoko%ci
Ř�SDUD�GZXVNU]\GāRZ\FK�GU]ZL�R�JUXERĘFL���PP��RGFK\ODQD�R����r
Ř�]�REX�VWURQ�PDJQHV\�EORNXMÇFH�RWZDUWH�GU]ZL
Ř�SRGāRJD�L�GDFK�Zµ]ND�VÇ�Z\SRVDĹRQH�Z�UDPÛ�RFKURQQÇ�]�3&9
Ř�SU]HGQLH�F]ÛĘFL�Zµ]ND�SRVLDGDMÇ�]DPRFRZDQ\�XFKZ\W
Ř�Z�]HVWDZLH�UDPND�LQIRUPDF\MQD�IRUPDWX�$��L�$�

Na zapytanie:
Ř�GUÇĹNL�QD�XEUDQLD�QD�FDāHM�V]HURNRĘFL
Ř�ĘFLDQND�G]LDāRZD��QD�����GāXJRĘFL�GUÇĹHN��QD�����SµāNL
Ř�]DPHN�<DOH
Ř�Z\WāRF]HQLH
Ř�]PLDQD�SRGZR]LD
Ř�LQQH�Ĺ\F]HQLD�VSHFMDOQH

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�]�EORNDGÇ����VWDāH��������PP
 z os$on& kó$, pe$ne ogumienie

absolutna higiena,
bezproblemowe czyszczenie! 
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Nr art.: Wymiary (wewn.)
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Poziomy
(szyny)

Pojem no"' 
w l

Waga 
w kg

LMSW011 627 x 690 x 1485 1 x 8 350 60

LMSW012 1070 x 690 x 1485 2 x 8 650 70

LMSW013 1513 x 690 x 1485 3 x 8 990 85

LMSW013 - trójrz%dowy

LMSW012 - dwurz%dowy

ALUMINIUM

  MODU+owy wózek – szafa
  | z antykorozyjnego aluminium |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�UDPD�GR�]DVWRVRZDQLD�PRGXāµZ�]JRGQ\FK�]�QRUPDPL�,62
Ř�V]\Q\�Z\SRVDĹRQH�Z�$%6�GR�OHNNLHJR�ZVXZDQLD�PRGXāµZ
Ř�zamykane drzwi, przeznaczone do wbudowania
 zatrzasku lub zamka
Ř�EH]�NRV]\
Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH�Z�XNāDG]LH�QDURĹQ\P��XāRĹ\VNRZDQH�
� JXPRZH�L�EH]ĘODGRZH��������PP��Z\MÇWNRZR�FLFKH
 i gwarantuj&ce du!y komfort jazdy
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Kosze modu$owe z PW, przezroczyste 
- odporne termicznie do 121°C, poliw'glan

Kosze modu$owe ABS, b$%kitne 
- odporne termicznie do 85°C

Modu$ z PW (zamkni%ty)
505-0021-GK

Kosz modu$owy z PW
505-0017-GK

Kosz modu$owy z PW
505-0018-GK

Modu$-Medi z PW 505-
0019-GK

Przegródki pionowe
i poziome z PW

Modu$ ABS (zamkni%ty)
505-0016 (bez przegródek)

Kosz modu$owy ABS
505-0011

Kosz modu$owy ABS
505-0014

Modu$-Medi ABS
505-0015

Przegródki pionowe
i poziome ABS

Nazwa Nr art.: 
modu$ PW

Nr art.:
Modu$ ABS

Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Modu$ PW (rozmiar 2) 505-0021-GK - 600 x 400 x 100

Modu$ ABS - 505-0016 600 x 400 x 200

Kosz modu$owy (rozmiar 1) 505-0017-GK 505-0011 600 x 400 x 200

Kosz modu$owy (rozmiar 2) 505-0018-GK 505-0014 600 x 400 x 100

Modu$ Medi 505-0019-GK 505-0015 600 x 400 x 50

Przegródka pionowa 
dla rozmiaru 1 505-0022-GK 505-0026 600 x 200

Przegródka pozioma 
dla rozmiaru 1 505-0023-GK 505-0027 400 x 200

Przegródka pionowa 
dla rozmiaru 2 505-0024-GK 505-0028 600 x 200

Przegródka pozioma 
dla rozmiaru 2 505-0025-GK 505-0029 400 x 200

  System MODU+ÓW
  | Wybór akcesoriów nale!y do Pa(stwa |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�XNāDGDQH�Z�VWRV\
Ř�PDNV\PDOQH�REFLÇĹHQLH�NRV]D�Z\QRVL����NJ�
 przystosowane do zamocowania w %ciance i na szynach
 teleskopowych oraz do blokady przy wysuwaniu
Ř�PDNV\PDOQH�REFLÇĹHQLH�PRGXāµZ�QD�OHNL�Z\QRVL����NJ
Ř�SHāQH�GQR�]DSHZQLD�RFKURQÛ�Z�SU]\SDGNX
 wyciekaj&cych p$ynów i chroni od kurzu
Ř�PRĹOLZRĘÉ�XPLHV]F]DQLD�HW\NLHW��QLH]DOHĹQLH�RG�XVWDZLHQLD
 pionowych i poziomych przegródek
Ř�ZLHOH�PRĹOLZRĘFL�SRG]LDāX��RSW\F]QH�R]QDNRZDQLD�GR
 umieszczania przegródek
Ř�PRĹOLZRĘÉ�XVWDZLHQLD�SLRQRZ\FK�L�SR]LRP\FK�SU]HJUµGHN�
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WÓZKI POCZTOWE

> Produkty
 
Ř�'LVWULflex
Ř�:µ]HN�GRUÛF]HQLRZ\�9DULR
Ř�:µ]HN�GRUÛF]HQLRZ\�'XR�
Ř�3URIHVMRQDOQD�VHULD�WRUHE�GR�Zµ]NµZ
Ř�:µ]HN�GRUÛF]HQLRZ\�7ULR
Ř�:µ]HN�GRUÛF]HQLRZ\�4XDWUR
Ř�(FRflex
Ř�(FRflex z silnikiem

> Korzy"ci

Ř�XQLZHUVDOQH�PRĹOLZRĘFL�āÇF]HQLD
Ř�WUZDāRĘÉ
Ř�OHNNLH�PDQHZURZDQLH
Ř�QLHZLHOND�PDVD�ZāDVQD
Ř�PDNV\PDOQD�QRĘQRĘÉ
Ř�HUJRQRPLF]Q\�WUDQVSRUW�GXĹ\FK�FLÛĹDUµZ

>  Obszary zastosowania

Ř�EH]SLHF]Q\�WUDQVSRUW
Ř�SU]HMU]\VWRĘÉ�Z�VRUWRZDQLX
Ř�SRU]ÇGHN

Nasze wózki do wewn%trznego i zewn%trznego
sortowania i dor%czania przesy$ek pocztowych

zosta$y zaprojektowane wspólnie z du!ymi znanymi
firmami pocztowymi. 

Niezast&pione w zakresie sortowania i rozdzielania
przesy$ek pocztowych w ka!dej firmie o du!ej ilo%ci
korespondencji. 

!

Kontenery na kó$kach / siatkowe  ............. 4-29 

Systemy rega$ów i wózków KOMBIX  ........ 30-43

Pojemniki wielofunkcyjne  ........................ 44-47

Wózki pi'trowe i warsztatowe  ................. 48-55

Kontenery Contiflex  ............................... 56-63

Wózki-szafy  .......................................... 64-67

Wózki pocztowe  .................................... 68-75

Wózki podno%ne / platformy  ................... 76-79

Wózki dwuko$owe HERKULEX  ................. 80-101

Pojemniki do uk$adania pi'trowego  .......... 102-105
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pojemnik na teczki formatu DIN A4

Ř�DOWHUQDW\ZQLH�GRVWDUF]DP\�WDNĹH
 pojemnik na standardowe teczki
 zawieszane formatu DIN A4
 (na osobne zapytanie) 

teczki zawieszane 
TYLKO W LKE

Ř�Z\WU]\PDāH�WZRU]\ZR�V]WXF]QH�
 dodatkowo wzmocnione
Ř�GXĹH�Z\PLDU\�GR�WUDQVSRUWX�GXĹ\FK
 paczek lub gazet: 415 x 290 mm,
 nr art.: VST400

siatka brzegowa

przegródki

kosz druciany

podstawka do pisania

Ř�SU]HVXZQD�SRGVWDZND�]
 pleksiglasu, ok. 390 x 435 x 102
 mm nr art.: SAL440

  Distriflex
  | Profesjonalny wózek do sortowania poczty w firmach |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�PD[��QRĘQRĘÉ�����NJ
Ř chromowana stal wysokiej jako"ci zapewnia
 profesjonalny wygl&d i d$ugi okres eksploatacji
Ř�G]LÛNL�V\VWHPRZL�EXGRZ\�PRGXāRZHM�LVWQLHMH�PRĹOLZRĘÉ
 szybkiego dostosowania produktu do indywidualnych
 potrzeb (d$ugo%) wózka, itd.)
Ř�SRUÛF]QH�Z\PLDU\
Ř�]DVDGQLF]R�Z\SRVDĹRQ\�Z�GZLH�SRUÛF]H
Ř�PRĹOLZRĘÉ�UHJXODFML�Z\VRNRĘFL�SµāHN�

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�KDPXOFHP��]QDNRPLWH
� SDUDPHWU\�MH]GQH�������PP��V]DUD�JXPD

Nr art.: Podstawa  
ok. w mm

Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

V4090MZ 914 x 457 1224 x 457 x 1010

V4010MZ 1067 x 457 1377 x 457 x 1010

V4090OZ 914 x 457 1154 x 457 x 1010

V4010OZ 1067 x 457 1307 x 457 x 1010

Distriflex V4090 MZ / V4010 MZ dodatkowo wyposa&ony w:
Ř�VLDWNÛ�SR�ERNDFK�SµāHN�L�SRGVWDZ\
Ř�NRV]�GUXFLDQ\
Ř�GZLH�SU]HVXZQH�SU]HJUµGNL

Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ�(patrz str. 43)

przyk$ad zastosowania
V4090OZ
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S4010H

Nr art.: Wymiary ok. w mm                 
Podstawa d$ x szer d$ x szer x wys

M4090MZ 914 x 457 1154 x 457 x 1270

M4010OZ 1067 x 457 1377 x 457 x 1010

S4010M 1067 x 457 1307 x 457 x 1270

S4010H 1067 x 457 1307 x 457 x 1545

gumowa mata
antypo"lizgowa na
wszystkich pó$kach

gumowa mata
antypo"lizgowa
na górnej pó$ce

M4090MZ

M4010OZ 

S4010M

  Distriflex
  | Profesjonalny wózek do sortowania poczty w firmach |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�PD[��QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UDPNL�QD�HW\NLHW\�GR�R]QDF]DQLD�SRV]F]HJµOQ\FK�SU]HJUµGHN
Ř�GRZROQD�PRĹOLZRĘÉ�XVWDZLHQLD�SU]HJUµGHN
Ř�SLRQRZH�SUÛW\�SR�ERNDFK�L�QD�ĘFLDQFH�W\OQHM
Ř�GRVWÛSQH�WDNĹH�MDNR�UHJDā\�VWRMÇFH�R�UµĹQ\FK�Z\PLDUDFK
 (patrz str. 32)

Ř�RIHUXMHP\�V]HURNL�Z\EµU�DNFHVRULµZ�(patrz str. 43)

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��]�WHJR���]�KDPXOFHP��]QDNRPLWH
� SDUDPHWU\�MH]GQH�������PP��V]DUD�JXPD
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hamulec r%czny

Duo+ na 2 torby (bez toreb)

z$o&ony
(wymiary: szer x g$ x wys
ok. w mm 750 x 250 x 625)

sk$adana r!czka

  Wózek dor'czeniowy Duo+
  | Profesjonalizm w ka!dym calu |

ALUMINIUM

  Korzy"ci

Ř�ZDJD��W\ONR����NJ
Ř�RV]F]ÛGQRĘÉ�PLHMVFD
 dzi'ki sk$adanej konstrukcji

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ�����NJ
Ř�PDVD�ZāDVQD�����NJ
Ř�RSW\PDOQH�Z\ZDĹHQLH�u$atwia manewrowanie
Ř�VWDELOQD��D�SU]\�W\P�OHNND�NRQVWUXNFMD�VWDORZD
Ř�VNāDGDQ\
Ř�XVWDZLHQLH�SU]HGQLHJR�NRāD�QLH�Z\PDJD�XQRV]HQLD�GR
 jazdy na wprost
Ř�UHJXORZDQD�Z\VRNRĘÉ�UÇF]NL�]�KDPXOFHP
Ř�DNFHVRULD�(patrz str. 29)

 seryjne podwozie:
Ř�]QDNRPLWH�SDUDPHWU\�MH]GQH

Nr art.: Wymiary
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

532-0000 770 x 610 x 910

!
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„Trio“ na 3 torby

hamulec hydrauliczny

  Wózek dor'czeniowy Trio
  | Profesjonalizm w ka!dym calu |

Nr art.: Wymiary (bez r!czki)
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

BZW 3000 810 x 570 x 920

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�PD[��QRĘQRĘÉ�����NJ
Ř�VWDELOQD��D�SU]\�W\P�OHNND�NRQVWUXNFMD�VWDORZD�
 ocynkowana galwanicznie i chromowana na !ó$to
Ř�PLHMVFH�QD���WRUE\
Ř�KDPXOHF�K\GUDXOLF]Q\
Ř�UHJXORZDQD�Z\VRNRĘÉ�UÇF]NL�]�G]ZRQNLHP
Ř�RSW\PDOQH�Z\ZDĹHQLH�u$atwia manewrowanie
Ř�SRGZR]LH�R�]QDNRPLW\FK�SDUDPHWUDFK�MH]GQ\FK

  Korzy"ci

Ř�UHJXODFMD�Z\VRNRĘFL�UÇF]NL
Ř�āDWZH�PDQHZURZDQLH

Ř�EH]�WRUHE
Ř�DNFHVRULD�(patrz str. 75)

 seryjne podwozie:
Ř�]QDNRPLWH�SDUDPHWU\�MH]GQH

!
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„Quattro“ na 4 torby

„Quattro“ z ko$em skr%tnym

� � :µ]HN�GRUÛF]HQLRZ\�4XDWWUR
  | Profesjonalizm w ka!dym calu |

Nazwa Nr art.: Wymiary (bez r!czki)
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

:µ]HN�GRUÛF]HQLRZ\�4XDWWUR BZW 4000 1070 x 570 x 920

4XDWWUR�]�NRāHP�VNUÛWQ\P BZW 4000-01 1070 x 570 x 920

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�PD[��QRĘQRĘÉ�����NJ
Ř�VWDELOQD��D�SU]\�W\P�OHNND�NRQVWUXNFMD�VWDORZD�
 ocynkowana galwanicznie i chromowana na !ó$to
Ř�PLHMVFH�QD���WRUE\
Ř�KDPXOHF�K\GUDXOLF]Q\
Ř�UHJXORZDQD�Z\VRNRĘÉ�UÇF]NL�]�G]ZRQNLHP
Ř�RSW\PDOQH�Z\ZDĹHQLH�u$atwia manewrowanie
Ř�SRGZR]LH�R�]QDNRPLW\FK�SDUDPHWUDFK�MH]GQ\FK

hamulec hydrauliczny

ko$o skr%tne
przednie ko$o nie wymaga
ci!g$ego unoszenia do jazdy
na wprost

  Korzy"ci

Ř�UHJXORZDQD�Z\VRNRĘÉ�UÇF]NL
Ř�āDWZH�PDQHZURZDQLH

Ř�EH]�WRUHE
Ř�DNFHVRULD�(patrz str. 75)

 seryjne podwozie:
Ř�]QDNRPLWH�SDUDPHWU\�MH]GQH

!
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„Vario“ z dwoma pojemnikami i jedn! torb!

„Vario“ z trzema pojemnikami „Vario“ z trzema torbamiswobodny dost%p przy
odchylonej pokrywie

pewna ochrona przesy$ek, równie&
tych ponadgabarytowych

Nazwa Nr art.: Wymiary (bez r!czki)
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Wózek dor'czeniowy Vario 530-0000 900 x 625 x 800

Wózek dor'czeniowy z ko$em sta$ym 530-9001 900 x 625 x 800

  Wózek dor'czeniowy Vario
  | Profesjonalizm w ka!dym calu |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�PD[��QRĘQRĘÉ�����NJ
Ř�PRĹOLZD�NRPELQDFMD�WRUHE�OXE�SRMHPQLNµZ�ZUD]�]�SRNURZFDPL
Ř�RSW\PDOQH�Z\ZDĹHQLH�u$atwia manewrowanie
Ř�VWDELOQD��D�SU]\�W\P�OHNND�NRQVWUXNFMD�VWDORZD��RF\QNRZDQD
 galwanicznie i chromowana na !ó$to
Ř�SU]HGQLH�NRāR�QLH�Z\PDJD�XQRV]HQLD�GR�MD]G\�QD�ZSURVW
Ř�SU]HGQLH�NRāR�GRVWÛSQH�MDNR�NRāR�VNUÛWQH�OXE�VWDāH
Ř�KDPXOHF�K\GUDXOLF]Q\
Ř�UHJXORZDQD�Z\VRNRĘÉ�UÇF]NL�]�G]ZRQNLHP

hamulec
hydrauliczny

ko$o skr%tne
hamulec hydrauliczny

Ř�EH]�SRMHPQLNµZ�]�WZRU]\ZD�V]WXF]QHJR�L�WRUHE
Ř�DNFHVRULD�(patrz str. 75)

 seryjne podwozie:
Ř�]QDNRPLWH�SDUDPHWU\�MH]GQH
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Nazwa Nr art.: Wymiary 
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

Torba do wózka, niebieska WT 646-110-052 w dostosowanym 
prozmiarze

Torba do wózka, !ó$ta WT 646-110-051 w dostosowanym 
prozmiarze

Pojemnik z tworzywa, 
niebieski (RAL 5002) 190-BOX-02 470 x 267 x 210

Pokrywa do pojemnika, 
niebieska (RAL 5002) 190-BOX-02-D w dostosowanym 

prozmiarze
Pojemnik z tworzywa, 
czerwony (RAL 3020) 190-BOX-03 470 x 267 x 210

Pokrywa do pojemnika, 
czerwona (RAL 3020) 190-BOX-03-D w dostosowanym 

prozmiarze
Pokrywa do pojemnika, 
niebieska 530-1201 w dostosowanym 

prozmiarze
Pokrywa do pojemnika, 
!ó$ty 530-1200 w dostosowanym 

prozmiarze

torby do wózków w kolorze
niebieskim lub &ó$tym

pojemnik, czerwony pojemnik, niebieski

pokrywa na pojemnik z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim
lub &ó$tym

  Profesjonalna seria toreb do wózków
� � _�'OD�7ULR���4XDWWUR���9DULR�RUD]�'XR��_

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Torby i pokrywy do wózków
Ř�K\GURIRERZH
Ř�]�EDUG]R�Z\WU]\PDāHJR�PDWHULDāX
Ř�Z]PRFQLRQD�SRGVWDZD�L�ERNL
Ř�Z\SRVDĹRQH�Z�KDNL�GR�]DZLHV]HQLD�QD�Zµ]NX

Pojemniki z tworzywa sztucznego
Ř�SRMHPQLNL�L�SRNU\Z\�Z�NRORU]H�F]HUZRQ\P
 (RAL 3020) oraz niebieskim (RAL 5002)

w$a"ciwo"ci
hydrofobowe
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WÓZKI PODNOŚNIKOWE / PLATFORMY

Nasze wózki podno%nikowe i platformy u$atwiaj&
codzienny transport najró!niejszych przedmiotów.

Wysoka jako%) wykonania gwarantuje d$ug&
!ywotno%).

!

> Produkty
 
Ř�:µ]HN�QLVNRSRGāRJRZ\
Ř�:µ]HN�SODWIRUPD
Ř�:µ]HN�SRGQRĘQLNRZ\
Ř�:µ]HN�SODWIRUPD�..���
Ř�:µ]HN�SODWIRUPD�..���

> Korzy"ci

Ř�GXĹD�QRĘQRĘÉ�SU]\�QLHZLHONLHM�PDVLH�ZāDVQHM
Ř�RV]F]ÛGQRĘÉ�PLHMVFD�SU]\�VNāDGRZDQLX
Ř�ZV]HFKVWURQQH�]DVWRVRZDQLH
Ř�XGķZLJ������NJ
Ř�VWRSQLRZDOQH�RSXV]F]DQLH�]D�SRPRFÇ�UÇF]NL
Ř�āDWZH�PDQHZURZDQLH
Ř�RSW\PDOQ\�WUDQVSRUW�SDOHW�L�VNU]\QL

>  Obszary zastosowania

Ř�WUDQVSRUW
Ř�āDWZH�SU]HPLHV]F]DQLH�FLÛĹNLFK�āDGXQNµZ

Kontenery na kó$kach / siatkowe  ............. 4-29 

Systemy rega$ów i wózków KOMBIX  ........ 30-43

Pojemniki wielofunkcyjne  ........................ 44-47

Wózki pi'trowe i warsztatowe  ................. 48-55

Kontenery Contiflex  ............................... 56-63

Wózki-szafy  .......................................... 64-67

Wózki pocztowe  .................................... 68-75

Wózki podno%ne / platformy  ................... 76-79

Wózki dwuko$owe HERKULEX  ................. 80-101

Pojemniki do uk$adania pi'trowego  .......... 102-105
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Wózek niskopod$ogowy rega$owy
| Du!e ci'!ary przemieszczane „lekk& r'k&” |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�PDVD�ZāDVQD�����NJ
Ř�max. $adowno"': 1.000 kg
Ř�VWDELOQD�NRQVWUXNFMD�VWDORZD��RF\QNRZDQD�RJQLRZR
Ř�SRZLHU]FKQLD�XĹ\WNRZD�������[������PP
Ř�Z\VRNRĘÉ�XĹ\WNRZD�����PP
Ř�VWDELOQD�SRGāRJD�VWDORZD�R�JUXERĘFL���PP
Ř�SRUÛF]�XāDWZLD�Z\MD]G�]�UHJDāX��PD[��Z\VRNRĘÉ�����PP

   seryjne podwozie:
Ř�NRāD�VNUÛWQH�]�SROLDPLGX��āRĹ\VNR�NXONRZH��PDā\
� RSµU�WRF]HQLD�������PP

  Korzy"ci

Ř�āDWZ\�]D��L�Z\āDGXQHN
Ř�RV]F]ÛGQRĘÉ�PLHMVFD

Nr art.: Wymiary
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

524-7000 1730 x 1080 x 970

wysoko"' u&ytkowa: 50 mm

!
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Wózek paletowy 
| Praktyczna pomoc w magazynie | 

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�XGķZLJ�������NJ
Ř�ZDJD�Zµ]ND�����NJ
Ř�Z\VRNRĘÉ�PD[��ZLGHā��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�ZLGHā��RN�������[�����PP
Ř�RSW\PDOQ\�WUDQVSRUW�SDOHW�L�VNU]\QL
Ř�āDWZH�PDQHZURZDQLH
Ř�VWRSQLRZH�REQLĹDQLH�]D�SRPRFÇ�UÇF]NL
Ř�Z\WU]\PDāD�SRPSD�K\GUDXOLF]QD
Ř�Z\VRNRĘÉ�PLQLPDOQD�ZLGHā�Z\QRVL����PP
Ř�PDORZDQD�SURV]NRZR�NRQVWUXNFMD

 seryjne podwozie:
Ř�NRāR�G\V]OD������[����PP��JXPRZH�RSRQ\
Ř�NRāD�ZLGHā�����[����PP

przyk$ad w zestawie: wózek
podno"nikowy HERKULEX z
wózkiem paletowym Euro-Line

Nr art.:   720-0000

mo&liwo"' 
stopniowego obni&ania

wytrzyma$a
pompa
hydrauliczna

  Wózek-platforma typu RW 
  | Wszystko na swoim miejscu |

w zestawie

dyszel
samozabezpieczaj!cy

Nr art.:   471-0000

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�PD[��SUÛGNRĘÉ����NP�K
Ř�PD[��REFLÇĹHQLH��������NJ
Ř�PD[��ZDJD�]HVWDZX������NJ
Ř�Z\PLDU\�ZHZQÛWU]QH��RN������[����PP
Ř�NRQVWUXNFMD�VWDORZD��VSDZDQD�L�SRāÇF]RQD
 %rubami, ocynkowana ogniowo, por'cz
Ř�ZLUWXDOQ\�V\VWHP�VSU]ÛJāD�L�G\V]OD
Ř�G\V]HO�VDPR]DEH]SLHF]DMÇF\

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH�L���VWDāH��������PP
 cichobie!ne
Ř�NRāD�VNUÛWQH�]�KDPXOFHP
Ř�EORNDGD�QDMD]GRZD�QD�ZV]\VWNLFK�NRāDFK
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sk$adany

Wózek-platforma KK150
| Seria HERKULEX | 

ALUMINIUM

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�ZDJD��RN�����NJ
Ř�Z\VRNRĘÉ�SR�]āRĹHQLX������PP
Ř�RV]F]ÛGQRĘÉ�PLHMVFD�SU]\
 przechowywaniu
Ř�ZV]HFKVWURQQH�]DVWRVRZDQLH

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH����VWDāH�������PP�
 bez%ladowe ogumienie

sk$adany

Wózek-platforma KK300
| Seria HERKULEX | 

ALUMINIUM

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�ZDJD��RN����NJ
Ř�Z\VRNRĘÉ�SR�]āRĹHQLX������PP
Ř�OHNND��Z\VRNLHM�MDNRĘFL�NRQVWUXNFMD
Ř�RV]F]ÛGQRĘÉ�PLHMVFD�SU]\�SU]HFKRZ\ZDQLX
Ř�ZV]HFKVWURQQH�]DVWRVRZDQLH

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH����VWDāH�������PP�
 bez%ladowe ogumienie

Nr art.: Wymiary
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

KK300 900 x 610 x 960

Nr art.: Wymiary
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

KK150 735 x 475 x 810
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WÓZKI DWUKOŁOWE HERKULEX

> Produkty
 
Ř�:µ]HN�GZXNRāRZ\�VHULD�+(5.8/(;
Ř�&]ÛĘFL�]DPLHQQH�GR�Zµ]ND�6.������������
Ř�:µ]HN�SRF]WRZ\�VHULD�+(5.8/(;
Ř�3URIHVMRQDOQ\�Zµ]HN�ZLHORIXQNF\MQ\�VHULD�+(5.8/(;
Ř�:µ]HN�EDJDĹRZ\�VHULD�+(5.8/(;
Ř�:µ]HN�EDJDĹRZR�WUDQVSRUWRZ\
Ř�;;/�$OX�3RZHU�VHULD�+(5.8/(;
Ř�:µ]HN�VNāDGDQ\�VHULD�+(5.8/(;
Ř�:µ]HN�$TXD�VHULD�+(5.8/(;
Ř�:µ]HN�ZLHORIXQNF\MQ\�VHULD�+(5.8/(;
Ř�$NFHVRULD

> Korzy"ci

Ř�OHNNL�L�EH]SLHF]Q\�WUDQVSRUW
Ř�Z\VRNLHM�MDNRĘFL�Z\NRQDQLH�]�DOXPLQLXP�OXE
 stali szlachetnej
Ř�F]ÛĘFLRZR�VNāDGDQD�NRQVWUXNFMD
Ř�Z\MÇWNRZD�OHNNRĘÉ�Zµ]NµZ�DOXPLQLRZ\FK

>  Obszary zastosowania

Ř�WUDQVSRUW�FHQQ\FK�WRZDUµZ
Ř�WUDQVSRUW�GHOLNDWQ\FK�L�GXĹ\FK�FLÛĹDUµZ

Nasze wózki HERKULEX s& wyprodukowane z
aluminium lub stali szlachetnej i gwarantuj&

najwi%ksz! stabilno"' i bezpiecze#stwo.

Sk$adane lub statyczne, ogumienie pe$ne lub
pneumatyczne typu Soft-Touch — liczne wersje
stanowi& optymalne rozwi!zanie logistyczne.

!

Kontenery na kó$kach / siatkowe  ............. 4-29 

Systemy rega$ów i wózków KOMBIX  ........ 30-43

Pojemniki wielofunkcyjne  ........................ 44-47

Wózki pi'trowe i warsztatowe  ................. 48-55

Kontenery Contiflex  ............................... 56-63

Wózki-szafy  .......................................... 64-67

Wózki pocztowe  .................................... 68-75

Wózki podno%ne / platformy  ................... 76-79

Wózki dwuko$owe HERKULEX  ................. 80-101

Pojemniki do uk$adania pi'trowego  .......... 102-105
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Wózek dwuko$owy
| Seria HERKULEX | 

W
ytrzym

a $y, odporny na u
de

rz
e

ni
a

SK200-01

SK150-01 SK200-03

>  Dane i szczegó $y techniczne:

SK150-01 und SK200-01
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�SLRQRZH�UXU\�RZDOQH�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR
 stopu aluminium
Ř�XFKZ\W\�]DEH]SLHF]DMÇFH
Ř�JµUQH�L�GROQH�āXNRZH�SRāÇF]HQLH�SRSU]HF]QH�
 pozosta$e proste
Ř�RVāRQD�Nµā�	�SRGVWDZD�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR
 aluminium, odlewanego ci%nieniowo

SK150-01
Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�ZDJD��RN������NJ

SK200-01
Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�ZDJD��RN������NJ

SK200-03
Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN�����[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�ZDJD��RN������NJ
Ř�VWDELOQD��VSDZDQD�NRQVWUXNFMD�Z\NRQDQD�]
 wytrzyma$ego stopu aluminium
Ř�XFKZ\W\�]DEH]SLHF]DMÇFH
Ř�āXNRZH�SRāÇF]HQLH�SRSU]HF]QH
Ř�GXĹD�RVāRQD�Nµā
Ř�Z\MÇWNRZR�GāXJLH�SāR]\

 opcjonalnie:
Ř�SHāQH�RJXPLHQLH�œ6RIW�7RXFKœ��EH]ĘODGRZH�
 w kolorze szarym

 seryjne podwozie:
Ř�RJXPLHQLH�SQHXPDW\F]QH���������PP�
 $o!ysko kulkowe

ALUMINIUM
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  Wózek dwuko$owy seria HERKULEX 
  | Spe$niaj&cy Pa(stwa wymagania |

Cech& charakterystyczn& tego wózka jest to, !e zosta$ perfekcyjnie
dopracowany dzi'ki Pa(stwa do%wiadczeniu i !yczeniom.
Istnieje mo!liwo%) wymiany ró!nych elementów i stworzenia
perfekcyjnego wózka zgodnie z !yczeniem.

wersja standardowa SK250-02

wariant z uchwytem SK250-01

badany przez TÜV NORD

amortyzuj!cy

uchwyt

dodatkowe

wzmocnienie

poprzeczne

oddzielny uchwyt i rura,

wymienne

stabilne, wytrzyma$e

felgi

ergonomiczne

wzmocnienia

poprzeczne

wytrzyma$a o" ze

stali szlachetnej

wyj!tkowa elastyczno"'

podstawy

wyj!tkowo szeroka podstawa,
sk$adana, 245 x 370 mm (d$ x szer)

pe$ne, bez"ladowe ogumienie Soft-Touch,

- BEZ KOSZTÓW DODATKOWYCH -

UWAGA:
Mo!liwo%) wymiany ró!nych elementów i stworzenia „w$asnej 
wersji wózka“.

o r y g i n a l n y

tylko z

ALUMINIUM

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\���Gā�[�V]HU��RN������[�����PP
Ř�ZDJD��RN�������NJ

 seryjne podwozie:
Ř�������PP��RJXPLHQLH�SQHXPDW\F]QH�
 precyzyjne $o!yska kulkowe
 zapewniaj& lekkie prowadzenie

Nr art.:   SK250-01
Nr art.:   SK250-02
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SK250-02-E01

SK250-02-E02

SK250-02-E04

SK250-01-E21

SK250-01-E14

SK250-01-E20

SK250-01-E27

SK250-01-E10

SK250-01-E51

SK250-01-E02

SK250-01-E07

SK250-01-E01

SK250-01-E04

SK250-01-E05

SK250-01-E06
SK250-01-E24

SK250-01-E03

SK250-01-E02

SK250-01-E11

SK250-01-E12

SK250-01-E13

SK250-01-E16

SK250-01-E52

Nr art.: Opis artyku$u

SK250-01-E01 Uchwyt zabezpieczaj&cy

SK250-01-E02 +ukowe po$&czenie poprzeczne

SK250-01-E03 Wspornik osi

SK250-01-E04 Os$ona kó$ z tworzywa sztucznego

SK250-01-E05 Tylna %cianka podstawy

SK250-01-E06 Podstawa (standard 280 mm x 270 mm)

SK250-01-E07 Rura aluminiowa

SK250-01-E10 Rura wygi'ta ze stali szlachetnej

SK250-01-E11 Pionowa rura aluminiowa 

SK250-01-E12 +&cznik k&towy

SK250-01-E13 Po$&czenia poprzeczne uchwytów

Nr art.: Opis artyku$u

SK250-01-E14 Ko$pak na ko$o pneumatyczne

SK250-01-E16 Nasadki do rury owalnej

SK250-01-E20 Ko$o poliuretanowe z felg&

SK250-01-E21 Ko$o pneumatyczne z felg&, bez profilu

SK250-01-E24 Podstawa (wymiary 245 mm x 370 mm)

SK250-01-E27 W&!

SK250-01-E51 P$oza antypo%lizgowa, komplet

SK250-01-E52 Ko$o pneumatyczne, z felg& i profilem

SK250-02-E01 Uchwyt bezpiecze(stwa z tworzywa sztucznego

SK250-02-E02 +&cznik do uchwytu bezpiecze(stwa (lewa strona)

SK250-02-E04 +&cznik do uchwytu bezpiecze(stwa (prawa strona)

  Cz'%ci do SK250-01/02 
  | Indywidualny projekt |
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Wózek pocztowy
| Seria HERKULEX | 

przyk$ad zastosowania

z$o&ona podstawa rurowa

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�ZDJD��RN�����NJ
Ř�SLRQRZH�UXU\�RZDOQH�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�VWRSX�DOXPLQLXP
Ř�PRĹOLZRĘÉ�UHJXODFML�Z\VRNRĘFL�PRFRZDQLD�NRV]\
Ř�VWDELOQD�SRGVWDZD�Zµ]ND�]�Z\WU]\PDāHJR�WZRU]\ZD�V]WXF]QHJR
Ř�VNāDGDQD�DOXPLQLRZD�SRGVWDZD�UXURZD�Z\NRQDQD�]�Z\MÇWNRZR
 wytrzyma$ych profili aluminiowych
Ř�JµUQH�āXNRZH�SRāÇF]HQLH�SRSU]HF]QH��ĘURGNRZH�L�GROQH�SURVWH
 - dost'pne równie! w wersji prostej

Ř�Z�ĘURGNX�WU]\�SRGSRU\�NRQVWUXNFML�GOD�EH]SLHF]QHJR
 transportu mniejszych przesy$ek
Ř�RVāRQD�Nµā�L�SRGVWDZD�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�DOXPLQLXP
 odlewanego ci%nieniowo
Ř�VNāDGDQH�EORNDG\�]�RF\QNRZDQHJR�SURILOX�VWDORZHJR
 zabezpieczaj& podstaw' podczas zatrzymywania
 za$adowanego wózka 

 seryjne podwozie:
Ř�RJXPLHQLH�6RIW�7RXFK��������PP��SUHF\]\MQH�āRĹ\VNR�NXONRZH
Ř�āRĹ\VNR�ZRGR��L�S\āRV]F]HOQH

Nr art.:   SK125-02

tabliczka

kosz druciany

kosz druciany

kosz druciany

pojemnik

pojemnik

podstawa(opcja)
(patrz str. 100)

akcesoria
(patrz str. 100-101)

pokrywa

ALUMINIUM

W
ytrzym

a $y, odporny na u
de

rz
e

ni
a
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zabezpieczenie przed z$o&eniem
podstawy rurowej

oszcz%dno"' miejsca

w zestawie dwa kosze druciane

Wózek pocztowy
| Seria HERKULEX | 

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�ZDJD��RN�����NJ
Ř�SLRQRZH�UXU\�RZDOQH�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�VWRSX�DOXPLQLXP
Ř�PRĹOLZRĘÉ�UHJXODFML�Z\VRNRĘFL�PRFRZDQLD�NRV]\
Ř�VNāDGDQH�]DZLDV\�]�Z\WU]\PDāHJR�DOXPLQLXP
 (zabezpieczone przesuwnymi tulejkami z rury aluminiowej)

Ř�SāR]\�DQW\SRĘOL]JRZH�]�Z\WU]\PDāHJR�WZRU]\ZD
Ř�sk$adana podstawa aluminiowa,
 z wytrzyma$ych profili aluminiowych
Ř�JµUQH�SRāÇF]HQLH�SRSU]HF]QH�āXNRZH�]�WZRU]\ZD
sztucznego – dost%pne tak&e proste
Ř�WU]\�SRāÇF]HQLD�SRSU]HF]QH�QD�GROH�]DSHZQLDMÇFH�EH]SLHF]Q\
 transport nawet ma$ych przesy$ek

Ř�Z\VRNRĘÉ�SR�]āRĹHQLX������PP
Ř�GROQH�L�ĘURGNRZH�SRāÇF]HQLH�SRSU]HF]QH�Z�ZHUVML�SURVWHM
 zapewniaj&ce bezpieczny transport przesy$ek — dost'pne
 tak!e w wersji $ukowej
Ř�RVāRQD�Nµā�L�SRGVWDZD�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�DOXPLQLXP
 odlewanego ci%nieniowo
Ř�VNāDGDQH�]DSDGNL�]�RF\QNRZDQHJR�SURILOX�VWDORZHJR
 zabezpieczaj& podstaw' podczas postoju za$adowanego
 wózka

 seryjne podwozie:
Ř�RJXPLHQLH�6RIW�7RXFK��������PP��SUHF\]\MQH�āRĹ\VNR
 kulkowe
Ř�āRĹ\VNR�ZRGR��L�S\āRV]F]HOQH

Nr art.:   SK125-18

tabliczka

kosz druciany

kosz druciany

kosz druciany

pojemnik

pojemnik

podstawa (opcja)
(patrz str. 100)

akcesoria
(patrz str. 100-101)

pokrywa

ALUMINIUM

W
ytrzym

a $y, odporny na u
de

rz
e

ni
a
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Wózek pocztowy
| Seria HERKULEX | 

ALUMINIUM

z$o&ona podstawa

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�SLRQRZH�UXU\�RZDOQH�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�VWRSX
 aluminium
Ř�SāR]\�DQW\SRĘOL]JRZH�]�Z\WU]\PDāHJR�WZRU]\ZD
Ř�sk$adana podstawa aluminiowa
Ř�JµUQH�SRāÇF]HQLH�SRSU]HF]QH�āXNRZH��SR]RVWDāH�SURVWH
Ř�RVāRQD�Nµā�L�SRGVWDZD�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR
 aluminium odlewanego ci%nieniowo

 seryjne podwozie:
Ř�RJXPLHQLH�6RIW�7RXFK��������PP��SUHF\]\MQH�āRĹ\VNR�NXONRZH
Ř�āRĹ\VNR�ZRGR��L�S\āRV]F]HOQH

SK125-20

SK125-06

Nr art.: Waga 
w kg

SK125-20 11

SK125-06 12

tabliczka

kosz druciany

kosz druciany

kosz druciany

pojemnik

pojemnik

podstawa (opcja)
(patrz str. 100)

akcesoria
(patrz str. 100-101)

pokrywa

W
ytrzym

a $y, odporny na u
de

rz
e

ni
a
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Wózek pocztowy
| Seria HERKULEX | 

Wózek pocztowy
| Seria HERKULEX | 

ALUMINIUM

ALUMINIUM

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�ZDJD��RN����NJ
Ř�SLRQRZH�UXU\�RZDOQH�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�VWRSX
 aluminium
Ř�sk$adana podstawa aluminiowa
Ř�SRāÇF]HQLD�SRSU]HF]QH�SURVWH
Ř�MHGQR�SRāÇF]HQLH�ĘURGNRZH
Ř�RVāRQD�Nµā�L�SRGVWDZD�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR
 aluminium odlewanego ci%nieniowo 

 seryjne podwozie:
Ř�RJXPLHQLH�6RIW�7RXFK��������PP��SUHF\]\MQH�āRĹ\VNR
 kulkowe
Ř�āRĹ\VNR�ZRGR��L�S\āRV]F]HOQH

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�ZDJD��RN������NJ
Ř�SLRQRZH�UXU\�RZDOQH�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�VWRSX
 aluminium
Ř�XFKZ\W\�EH]SLHF]HăVWZD
Ř�sk$adana podstawa aluminiowa
Ř�SRāÇF]HQLD�SRSU]HF]QH�SURVWH
Ř�MHGQR�SRāÇF]HQLH�ĘURGNRZH
Ř�RVāRQD�Nµā�L�SRGVWDZD�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR
 aluminium odlewanego ci%nieniowo 

 seryjne podwozie:
Ř�RJXPLHQLH�6RIW�7RXFK��������PP��SUHF\]\MQH�āRĹ\VNR
 kulkowe
Ř�āRĹ\VNR�ZRGR��L�S\āRV]F]HOQH

podstawa (opcja)
(patrz str. 100)

z$o&ona podstawa

Nr art.:   SK125-15

Nr art.:   SK125-05

podstawa (opcja)
(patrz str. 100)

W
ytrzym

a $y, odporny na u
de

rz
e

ni
a

W
ytrzym

a $y, odporny na u
de

rz
e

ni
a
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tabliczka

kosz druciany

kosz druciany

kosz druciany

pojemnik

pojemnik

podstawa (opcja)
(patrz str. 100)

akcesoria
(patrz str. 100-101)

pokrywa

oszcz%dno"' miejscaprzyk$ad
zastosowania

Wózek pocztowy
| Seria HERKULEX | 

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�ZDJD��RN�������NJ
Ř�SLRQRZH�UXU\�RZDOQH�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�VWRSX�DOXPLQLXP
Ř�U]ÇG�RWZRUµZ�GR�]DZLHV]HQLD�GUXFLDQ\FK�NRV]\
Ř�VNāDGDQH�]DZLDV\�]�Z\WU]\PDāHJR�DOXPLQLXP
 (zabezpieczone przesuwnymi tulejkami z rury aluminiowej)

Ř�SāR]\�DQW\SRĘOL]JRZH�]�Z\WU]\PDāHJR�WZRU]\ZD
Ř�sk$adana podstawa aluminiowa, z wytrzyma$ych profili
 aluminiowych
Ř�JµUQH�SRāÇF]HQLH�SRSU]HF]QH�āXNRZH�]�WZRU]\ZD
 sztucznego – dost%pne tak&e proste
Ř�WU]\�SRāÇF]HQLD�SRSU]HF]QH�QD�GROH�]DSHZQLDMÇFH�EH]SLHF]Q\
 transport nawet ma$ych przesy$ek

Ř�Z\VRNRĘÉ�SR�]āRĹHQLX������PP
Ř�GROQH�L�ĘURGNRZH�SRāÇF]HQLH�SRSU]HF]QH�Z�ZHUVML�SURVWHM
 zapewniaj&ce bezpieczny transport przesy$ek — dost'pne
 tak!e w wersji $ukowej
Ř�RVāRQD�Nµā�L�SRGVWDZD�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�DOXPLQLXP
 odlewanego ci%nieniowo
Ř�VNāDGDQH�]DSDGNL�]�RF\QNRZDQHJR�SURILOX�VWDORZHJR
 zabezpieczaj& podstaw' podczas postoju za$adowanego
 wózka

 seryjne podwozie:
Ř�RJXPLHQLH�6RIW�7RXFK��������PP��SUHF\]\MQH�āRĹ\VNR�NXONRZH
Ř�āRĹ\VNR�ZRGR��L�S\āRV]F]HOQH

Nr art.:   SK125-01

ALUMINIUM

W
ytrzym

a $y, odporny na u
de

rz
e

ni
a
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tabliczka 
reklamowa

z$o&ona podstawa
przyk$ad zastosowania

Wózek pocztowy
| Seria HERKULEX | 

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�ZDJD��RN�����NJ
Ř�SLRQRZH�UXU\�RZDOQH�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�VWRSX�DOXPLQLXP
Ř�]DPNQLÛW\�XFKZ\W
Ř�sk$adana podstawa aluminiowa
Ř�SRāÇF]HQLD�SRSU]HF]QH�SURVWH
Ř�GZD�SRāÇF]HQLD�ĘURGNRZH
Ř�SāR]\�DQW\SRĘOL]JRZH�]�Z\WU]\PDāHJR�WZRU]\ZD

Ř�WDEOLF]ND�UHNODPRZD�(konieczno%) wykonania nadruku na folii)

Ř�RVāRQD�Nµā�L�SRGVWDZD�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�DOXPLQLXP
 odlewanego ci%nieniowo

 seryjne podwozie:
Ř�RJXPLHQLH�6RIW�7RXFK��������PP��SUHF\]\MQH�āRĹ\VNR�NXONRZH
Ř�āRĹ\VNR�ZRGR��L�S\āRV]F]HOQH

Nr art.:   SK125-17

Pa#stwa logo

ALUMINIUM

W
ytrzym

a $y, odporny na u
de
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tabliczka reklamowa

Nr art.:  
Wózek wielofunkcyjny z uchwytem na pojemnik

Uchwyt na pojemnik 
w mm (szer x g$)

SK125-17 mit B01 300 x 400

SK125-17 mit B02 600 x 400

SK125-17 mit B03 470 x 270

mo&liwo"' 
z$o&enia uchwytu

pe$na stabilno"'

wymiary pojemników 
400 x 300 mm

wymiary pojemników
600 x 400 mm

wymiary pojemników
470 x 270 mm

Profesjonalny wózek wielofunkcyjny z uchwytem na pojemnik
| Seria HERKULEX | 

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�ZDJD��RN�����NJ
Ř�XFKZ\W�XWU]\PXMH�VWRV�SRMHPQLNµZ�Z�EH]SLHF]QHM�SR]\FML
Ř�SLRQRZH�UXU\�RZDOQH�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�VWRSX
 aluminium
Ř�]DPNQLÛW\�XFKZ\W
Ř�sk$adana podstawa aluminiowa
Ř�SRāÇF]HQLD�SRSU]HF]QH�SURVWH
Ř�GZD�SRāÇF]HQLD�ĘURGNRZH
Ř�SāR]\�DQW\SRĘOL]JRZH�]�Z\WU]\PDāHJR�WZRU]\ZD

Ř�WDEOLF]ND�UHNODPRZD�(konieczno%) wykonania nadruku na folii)

Ř�RVāRQD�Nµā�L�SRGVWDZD�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR
 aluminium odlewanego ci%nieniowo

 seryjne podwozie:
Ř�RJXPLHQLH�6RIW�7RXFK��������PP��SUHF\]\MQH�āRĹ\VNR�NXONRZH
Ř�āRĹ\VNR�ZRGR��L�S\āRV]F]HOQH

ALUMINIUM

Uchwyt z nierdzewnej
STALI SZLACHETNEJ
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Wózek wielofunkcyjny
| Seria HERKULEX | 

ALUMINIUM

Podstawa (opcja)
(patrz str. 100)

Z$o&ona podstawa

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�SLRQRZH�UXU\�RZDOQH�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�VWRSX
 aluminium
Ř�XFKZ\W\�EH]SLHF]HăVWZD
Ř�sk$adana podstawa aluminiowa
Ř�āXNRZH�SRāÇF]HQLD�SRSU]HF]QH
Ř�RVāRQD�Nµā�L�SRGVWDZD�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR
 aluminium odlewanego ci%nieniowo

 seryjne podwozie:
Ř�RJXPLHQLH�6RIW�7RXFK��������PP��SUHF\]\MQH�āRĹ\VNR
 kulkowe
Ř�āRĹ\VNR�ZRGR��L�S\āRV]F]HOQH

Nr art.: Waga 
w kg

SK125-12 9,4

SK125-13 9,9

SK125-12

SK125-13

W
ytrzym

a $y, odporny na u
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Wózek wielofunkcyjny
| Seria HERKULEX | 

ALUMINIUM

podstawa (opcja)
(patrz str. 100)

z$o&ona podstawa

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�SLRQRZH�UXU\�RZDOQH�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�VWRSX
 aluminium
Ř�XFKZ\W\�EH]SLHF]HăVWZD
Ř�sk$adana podstawa aluminiowa
Ř�SURVWH�SRāÇF]HQLD�SRSU]HF]QH
Ř�RVāRQD�Nµā�L�SRGVWDZD�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR
 aluminium odlewanego ci%nieniowo

 seryjne podwozie:
Ř�RJXPLHQLH�6RIW�7RXFK��������PP��SUHF\]\MQH
 $o!ysko kulkowe
Ř�āRĹ\VNR�ZRGR��L�S\āRV]F]HOQH

Nr art.: Waga 
w kg

SK125-14 9,3

SK125-16 9,9

SK125-14

SK125-16

W
ytrzym

a $y, odporny na u
de

rz
e

ni
a
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tabliczka reklamowa

tabliczka reklamowa

Wózek baga!owy
| Seria HERKULEX | 

ALUMINIUM

z$o&ona podstawa

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�SLRQRZH�UXU\�RZDOQH�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�VWRSX
 aluminium
Ř�sk$adana aluminiowa podstawa
Ř�āXNRZH�SRāÇF]HQLD�SRSU]HF]QH
Ř�WDEOLF]ND�UHNODPRZD�(konieczno%) wykonania nadruku na folii)

Ř�RVāRQD�Nµā�L�SRGVWDZD�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR
 aluminium odlewanego ci%nieniowo

 seryjne podwozie:
Ř�RJXPLHQLH�6RIW�7RXFK��������PP��SUHF\]\MQH
 $o!ysko kulkowe
Ř�āRĹ\VNR�ZRGR��L�S\āRV]F]HOQH

Nr art.: Waga 
w kg

SK125-03 9,2

SK125-04 9,5

SK125-03

SK125-04

tabliczka

kosz druciany

kosz druciany

kosz druciany

pojemnik

pojemnik

podstawa (opcja)
(patrz str. 100)

akcesoria
(patrz str. 100-101)

pokrywa

W
ytrzym

a $y, odporny na u
de

rz
e

ni
a
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Wózek baga!owo-transportowy
| Silny pomocnik | 

bordowa
wyk$adzina

praktyczny 
hak na
ubrania

szara
wyk$adzina

333-0006

333-0009

STAL SZLACHETNA

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ�����NJ
Ř�Z\PLDU\��RN������[�����[������PP
Ř�VWDELOQD�NRQVWUXNFMD�]H�VWDOL�V]ODFKHWQHM
Ř�GR�Z\ERUX�]�SRZāRNÇ�W\WDQRZÇ�Z�NRORU]H�]āRW\P�OXE
 ze stali szlachetnej, polerowanej na wysoki po$ysk
Ř�SRGVWDZD�RELWD�Z\NāDG]LQÇ

Ř�VNāDGDQD�SRGVWDZD
Ř�KDN�QD�XEUDQLD
Ř�FDORĘÉ�]HVSDZDQD�L�]PRQWRZDQD�

 seryjne podwozie:
Ř�RSRQ\�SQHXPDW\F]QH�]�SURILORZDQHM�JXP\��������PP

Nr art.:   333-0006
Nr art.:   333-0009

  Korzy"ci

Ř�OHNNL�WUDQVSRUW
Ř�ZLHORVWURQQH�]DVWRVRZDQLH

!
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oszcz%dno"'
miejsca

oszcz%dno"'
miejsca

zabezpieczenie
przed z$o&eniem

Wózek sk$adany
| Seria HERKULEX | 

ALUMINIUM

podstawa (opcja) (patrz str. 100)

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN�����[����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�SLRQRZH�UXU\�RZDOQH�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�VWRSX�DOXPLQLXP
Ř�XFKZ\W\�EH]SLHF]HăVWZD
Ř�VNāDGDQD podstawa
Ř�RWZRU\�GR�]DZLHV]HQLD�NRV]\�GUXFLDQ\FK
Ř�VNāDGDQH�]DZLDV\�]�Z\WU]\PDāHJR�DOXPLQLXP
 (zabezpieczone przesuwnymi tulejkami z rury aluminiowej)

Ř�SāR]\�DQW\SRĘOL]JRZH�]�Z\WU]\PDāHJR�WZRU]\ZD

Ř�RVāRQD�Nµā�L�SRGVWDZD�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR
 aluminium odlewanego ci%nieniowo

 seryjne podwozie:
Ř�RJXPLHQLH�6RIW�7RXFK��������PP��SUHF\]\MQH�āRĹ\VNR�NXONRZH
Ř�āRĹ\VNR�ZRGR��L�S\āRV]F]HOQH

Nr art.: Waga 
w kg

SK125-19 12

SK125-21 12,3

SK125-19

SK125-21

W
ytrzym

a $y, odporny na u
de

rz
e

ni
a
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oszcz%dno"' miejsca

oszcz%dno"' miejsca

XXL Alu-Power
| Seria HERKULEX | 

ALUMINIUM

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ�����NJ
Ř�Z\PLDU\��Gā�[�V]HU�[�Z\V���RN������[�����[������PP
Ř�SR�]āRĹHQLX��Gā�[�V]HU�[�Z\V����RN������[����[������PP
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�ZDJD��RN�������NJ
Ř�Z\ĘFLHāDQ\�XFKZ\W��GRGDWN��XFKZ\W�VWDQGDUGRZ\
Ř�EDUG]R�GXĹD�SRMHPQRĘÉ��GR�����NJ
Ř�SLRQRZH�UXU\�RZDOQH�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�DOXPLQLXP
Ř�VWDELOQD�SRGVWDZD�DOXPLQLRZD�R�GXĹHM�SRZLHU]FKQL
 za$adunkowej
Ř�VNāDGDQH�XFKZ\W\�GR�WUDQVSRUWX�GXĹ\FK�FLÛĹDUµZ
Ř�]VXZDQD��SUDNW\F]QD�NRQVWUXNFMD

 seryjne podwozie:
Ř�������PP��RJXPLHQLH�EH]ĘODGRZH

Nr art.:   KK200

Wózek sk$adany
| Seria HERKULEX | 

ALUMINIUM

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ�����NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�Z\VRNRĘÉ�SR�]āRĹHQLX������PP
Ř�ZDJD��RN������NJ

 seryjne podwozie:
Ř�������PP��RJXPLHQLH�EH]ĘODGRZH

Nr art.:   KK125
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oszcz%dno"' miejsca

Wózek sk$adany
| Seria HERKULEX | 

ALUMINIUM

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�Z\VRNRĘÉ�SR�]āRĹHQLX������PP
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�ZDJD��RN������NJ
Ř�Z\MÇWNRZ\�GHVLJQ�L�]QDNRPLWD�MDNRĘÉ�Z\NRQDQLD
Ř�NLONXVWRSQLRZD�UHJXODFMD�Z\VRNRĘFL umo!liwia
 dostosowanie do wzrostu osoby obs$uguj&cej
Ř�RV]F]ÛGQRĘÉ�PLHMVFD�SR�]āRĹHQLX
Ř�ZLHOH�PRĹOLZRĘFL�]DVWRVRZDQLD

 seryjne podwozie:
Ř������PP��EH]ĘODGRZH�RJXPLHQLH

Nr art.:   KK50-01

oszcz%dno"' miejsca

Wózek sk$adany
| Zawsze pod r'k& |

ALUMINIUM

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ�����NJ
Ř�Z\PLDU\��V]HU�[�Jā�[�Z\V���RN������[�����[������PP
Ř�SR�]āRĹHQLX��V]HU�[�Jā�[�Z\V���RN������[�����[�����PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\�Gā�[�V]HU������[�����PP
Ř�ZDJD��RN����NJ
Ř�FKURPRZDQ\��HUJRQRPLF]Q\�XFKZ\W
Ř�SLRQRZH�UXU\�RZDOQH�Z\NRQDQH�]�Z\WU]\PDāHJR�DOXPLQLXP
Ř�VWDELOQD�SRGVWDZD�DOXPLQLRZD�R�GXĹHM�SRZLHU]FKQL
 za$adunkowej
Ř�]VXZDQD��SUDNW\F]QD�NRQVWUXNFMD
Ř�EDGDQ\�SRG�NÇWHP�EH]SLHF]HăVWZD�SU]H]�7�9�6¾G

 seryjne podwozie:
Ř�������PP����XāRĹ\VNRZDQH�NRāD�]�SHāQHM�JXP\

Nr art.:   KK100-LB
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wszechstronne zastosowanie

2 w 1

:µ]HN�$TXD
| Seria HERKULEX |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN������[�����PP
Ř�Z\VRNRĘÉ��RN�������PP
Ř�ZDJD��RN�������NJ
Ř�V]HURNLH�PRĹOLZRĘFL�]DVWRVRZDQLD�SR�]āRĹHQLX
 uchwytów
Ř�]�Z\WU]\PDāHJR�VWRSX�DOXPLQLXP
Ř�]DPNQLÛW\�XFKZ\W
Ř���XFKZ\W\�QD�RNUÇJāH�SRMHPQLNL

Ř�NUµWND�SāDVND�SRGVWDZD�XāDWZLD�QDELHUDQLH�āDGXQNX

 seryjne podwozie:
Ř�������PP��RJXPLHQLH�SQHXPDW\F]QH��]
 precyzyjnymi $o!yskami

Nr art.:   SK250-03

ALUMINIUM
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970 mm

ustawienie pod 
k!tem 45°

perfekcyjna pozycja
dla ka&dego ci%&aru

3 w 1

Wózek wielofunkcyjny
| Seria HERKULEX |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�QRĘQRĘÉ������NJ
Ř�UR]VWDZ�RVL��RN������PP
Ř�Z\PLDU\�SRGVWDZ\��Gā�[�V]HU���RN�����[�����PP
Ř�Z\V��RN�������PP
Ř�ZDJD��RN�����NJ
Ř�EDUG]R�VWDELOQ\�Zµ]HN�]�SURILOL�DOXPLQLRZ\FK�
 pozwalaj&cy na transport ci'!arów w trzech ró&nych
 pozycjach
Ř�Z�SR]\FML�SR]LRPHM�L�XNRĘQHM����r��PRĹQD�SRNRQ\ZDÉ
 bez trudu równie! d$u!sze odleg$o%ci z du!ym
 obci&!eniem

Ř�Z\SURILORZDQH�XFKZ\W\�XāDWZLDMÇ�WUDQVSRUW
Ř�NUµWND�SāDVND�SRGVWDZD�XāDWZLD�QDELHUDQLH�āDGXQNX

 seryjne podwozie:
Ř�������PP��NRāD�SQHXPDW\F]QH��������PP�]
 pow$ok& poliuretanow&

Nr art.:   MFK350

ALUMINIUM
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Nazwa Nr art.: Wymiary 
szer x g$ x wys ok. w mm

Kosz druciany na pojemnik z tworzywa sztucznego SK125-01-200 140 x 485 x 285

Nazwa Nr art.: Wymiary 
szer x g$ x wys ok. w mm

Kosz druciany ma$y GK130 130 x 440 x 190

Nazwa Nr art.: Wymiary 
szer x g$ x wys ok. w mm

Kosz druciany du!y GK255 255 x 440 x 190

Nazwa Nr art.: Wymiary 
szer x g$ x wys ok. w mm

tabliczka reklamowa WT125-01 260 x 100 (miejsce na reklam')

Nazwa Nr art.: Wymiary 
d$ x szer ok. w mm

Podstawa sk$adana .........-ZB01 280 x 300

Je%li zamiast podstawy zwyk$ej (rurowej) preferuj& Pa(stwo podstaw'
metalow&, prosimy o podanie ko(cówki -ZB01 za ka!dym numerem artyku$u.

Akcesoria do wózków dwuko$owych
| Zach'camy do zaprojektowania w$asnego wózka |
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Nazwa Nr art.: Wymiary 
szer x g$ x wys ok. w mm

Pokrywa na pojemnik z tworzywa szt., niebieski SK125-01-301 w dostosowanym prozmiarze

Pokrywa na pojemnik z tworzywa szt., !ó$ty SK125-01-300 w dostosowanym prozmiarze

Nazwa Nr art.: Wymiary 
szer x g$ x wys ok. w mm

Pojemnik z tworzywa sztucznego, niebieski (RAL 5002) 190-BOX-02 470 x 267 x 210

Pokrywa do pojemnika, niebieska (RAL 5002) 190-BOX-02-D w dostosowanym prozmiarze

Nazwa Nr art.: Wymiary 
szer x g$ x wys ok. w mm

Pojemnik z tworzywa sztucznego, czerwony (RAL 3020) 190-BOX-03 470 x 267 x 210

Pokrywa do pojemnika, czerwona (RAL 3020) 190-BOX-03-D w dostosowanym prozmiarze
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POJEMNIKI DO UKŁADANIA PIĘTROWEGO

> Produkty
 
Ř�(XURZµ]HN�XNāDGDUND
Ř�6WRMDN
Ř�6\VWHP�5DFN�(FRflex

> Korzy"ci

Ř�PRELOQH�V\VWHP\�PDJD]\QRZH
Ř�āDWZ\�PRQWDĹ�L�GHPRQWDĹ
Ř�PRĹOLZRĘÉ�XNāDGDQLD�SLÛWURZHJR
Ř�NRPSDW\ELOQH�]�LVWQLHMÇF\PL�V\VWHPDPL
Ř�EDUG]R�Z\WU]\PDāH�G]LÛNL�VSDZDQHM
 konstrukcji stalowej
Ř�QLH]OLF]RQD�LORĘÉ�NRPELQDFML
Ř�HNRQRPLF]QRĘÉ

>  Obszary zastosowania

Ř�SU]HFKRZ\ZDQLH
Ř�XNāDGDQLH�SLÛWURZH
Ř�Z\SRĹ\F]DQLH�OXE�Z\QDMPRZDQLH
 mobilnych systemów magazynowych

!

Nasze pojemniki do uk$adania pi'trowego
znakomicie nadaj& si' do przechowywania i

pi'trowego uk$adania ró!nych towarów w zakresie
indywidualnym jak i przemys$owym. Prosta, sk$adana
konstrukcja pozwala zaoszcz'dzi) miejsce i umo!liwia
szerokie zastosowanie

Kontenery na kó$kach / siatkowe  ............. 4-29 

Systemy rega$ów i wózków KOMBIX  ........ 30-43

Pojemniki wielofunkcyjne  ........................ 44-47

Wózki pi'trowe i warsztatowe  ................. 48-55

Kontenery Contiflex  ............................... 56-63

Wózki-szafy  .......................................... 64-67

Wózki pocztowe  .................................... 68-75

Wózki podno%ne / platformy  ................... 76-79

Wózki dwuko$owe HERKULEX  ................. 80-101

Pojemniki do uk$adania pi'trowego  .......... 102-105
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68
 c

m

przyk$ad zastosowania

  Eurowózek-uk$adarka 
  | Osiatkowany pojemnik na kó$kach |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�FDāD�NRQVWUXNFMD�]�UDP�R�XNāDG]LH�VLDWNL����[����PP
Ř�MHGQD�]�V]HURNLFK�ĘFLDQHN�Z�SRāRZLH�UR]NāDGDQD
Ř�QRĘQRĘÉ������NJ

 seryjne podwozie:
Ř���NRāD�VNUÛWQH��WZRU]\ZR�V]WXF]QH�33������
 mm, z du!& os$on& kó$, jedno ko$o z blokad&

  Stojak 
  | indywidualne sk$adowanie |

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�VWDELOQD�NRQVWUXNFMD�VWDORZD��RF\QNRZDQD�RJQLRZR��RSW\PDOQH
 wymiary
Ř�UR]NāDGDQD�VNUÛFDQD�NRQVWUXNFMD��RV]F]ÛG]DMÇFD�PLHMVFH
Ř�PRĹOLZRĘÉ�Z\MÛFLD�ZV]\VWNLFK�UXU�SRSU]HF]Q\FK�SU]\�]D��L
 wy$adunku
Ř�SLRQRZH�SāDVNRZQLNL�]DEH]SLHF]DMÇFH�āDGXQHN�PRĹQD�GRZROQLH
 przesuwa)
Ř�āDWZH�XNāDGDQLH�SLÛWURZH�G]LÛNL�ZSXVWRP�Z�VāXSDFK�QDURĹQ\FK
Ř�PDNV\P��FLÛĹDU�VWRVX�QD�VWRMDN������NJ
Ř�PDNV\PDOQLH���VWRMDNL�Z�XāRĹHQLX�SLÛWURZ\P
Ř�PRĹOLZRĘÉ�]DāDGXQNX�Zµ]NLHP�ZLGāRZ\P�G]LÛNL�RWZRURP

 opcjonalnie:
Ř�Sā\WD�SRGāRJRZD
Ř�]DZLHV]DQH�ĘFLDQNL�]�NUDWNL�GR�ĘFLDQHN�ERF]Q\FK�

mo&liwo"'
za$adunku wózkiem
wid$owym

przesuwne
p$askowniki
stalowe

 ze"rubowana konstrukcjamo&liwo"' wyj%cia wszystkich
rur poprzecznych

stojak z podstaw!

POJEMNIKI DO UKŁADANIA PIĘTROWEGO

Nr art.: Wymiary
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

480-0000 1240 x 835 x 1450

Nr art.: Wymiary
d$. x szer. x wys. ok. w mm 

501-0000 2000 x 975 x 1256
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  Ecoflex-System Rack 
  | Systemy tak indywidualne jak Pa(stwa firma |

Wyj&tkowo wytrzyma$y system Rack
Ecoflex jest kluczem do maksymalnej
wszechstronno%ci – dzi'ki pionowemu
otworowi w dr&!kach mo!na instalowa)
kolejne elementy konstrukcji. 

>  Dane i szczegó $y techniczne:

Ř�VWDELOQD��RF\QNRZDQD�RJQLRZR�NRQVWUXNFMD�VWDORZD
 gwarantuje optymaln& ochron' przed korozj&, dost'pna
 tak!e jako wariant malowany proszkowo we wszystkich
 odcieniach RAL
Ř�Z\āÇF]QLH�V\VWHP�VNāDGDQ\
Ř�PRĹOLZRĘÉ�UHJXODFML�Z\VRNRĘFL�HOHPHQWµZ�NRQVWUXNF\MQ\FK
 co 300 mm
Ř�QRĘQRĘÉ�HOHPHQWµZ�SRGVWDZRZ\FK�GR������NJ
Ř�QRĘQRĘÉ�SµāNL�GR�����NJ�Z�]DOHĹQRĘFL�RG�ZHUVML
Ř�PD[���VWRMDNL�Z�XāRĹHQLX�SLÛWURZ\P��PD[��Z\V������P

Monta! mo!na rozpocz&) od r'ki -
szybko, $atwo i bez narz%dzi!

Bezpo% redn io
od producenta
-  opatentowany nowy system -

w
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Ch%tnie doradzimy
na miejscu!
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System ten nadaje si' nie tylko do magazynów
przemys$owych, ale równie! do sk$adowania produktów
ogólnego przeznaczenia, jak np. napojów, ubra(, paszy, itp.

Palety przemys$owe lub europalety – sk$adowa) mo!na
towary w pojemnikach, na pó$kach, zapakowane w kartony
lub bez opakowa(, w rulonach – po prostu wszystko.

W zale!no%ci od potrzeb
System Rack Ecoflex mo!na 
dowolnie rozbudowywa)!

Optymalne wykorzystanie przestrzeni!
System dostosowuj&cy si' do Pa(stwa powierzchni magazynowej

Nasz System Ecofex-Rack oferuje Pa(stwu mo!liwo%)
maksymalnego wykorzystania powierzchni magazynowych.
Prosty system polegaj&cy na sk$adaniu elementów mo!e przybra) 
form' wielopi'trowej konstrukcji – w zale!no%ci od potrzeb.
W ten sposób mo&na wykorzysta' ka&dy k!t magazynu.  przyk$ad 1 przyk$ad 2 przyk$ad 3

Niezliczona ilo%) kombinacji! 
Kompatybilny z popularnymi  
systemami magazynowymi!

!

!
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Akcesoria do kontenerów siatkowych  ............. 28-29
Akcesoria do wózków KOMBIX .......................  43
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Akcesoria do SK250-01/02  ...........................  83 
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Combitainer SAFE  ......................................... 10
Combitainer SAFE klapk&  ............................... 11
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  INTRALOGISTYKA

Dzi'ki optymalnemu sterowaniu i koordynacji przep$ywu materia$ów za pomoc&
dostosowanych do Pa(stwa potrzeb urz&dze( transportowych z zakresu intralogistyki o
najwy!szej wydajno%ci umo!liwiamy Pa(stwa firmie zwi'kszenie ekonomiczno%ci oraz
efektywno%ci.

Zach'camy do skorzystania z naszych najwa!niejszych kompetencji w zakresie
koncepcji, konstrukcji i produkcji. 

Je%li s& Pa(stwo równie! zainteresowani innowacyjnymi i nietuzinkowymi rozwi&zaniami z
dziedziny Intralogistyki, ch'tnie prze%lemy Pa(stwu nasz aktualny katalog.

Cargo-Liner
Ten opatentowany system elastycznego 
transportu niewielkich $adunków mo!na w 
znakomity sposób po$&czy) z zaopatrzeniem 
 materia$owym w trybie milk run.

KLT-Wagen
Ten wózek gwarantuje optymalny 
przep$yw materia$ów w Pa(stwa 
zak$adzie produkcyjnym. Wózki KLT s& 
zaprojektowane zarówno do obs$ugi 
r'cznej, jak i za pomoc& ci&gników .

Wózek-platforma typu X
Wózek-platforma s$u!y jako %rodek 
transportowy w zestawie z 
europaletami, pojemnikami siatkowymi, 
paletami przemys$owymi, du!ymi 
paletami, itd.

  LKE – Specjalista w dziedzinie urz&dze( transportowych
  | Zawsze optymalne rozwi&zanie |

Poza obszarem Rozwi&za( Bran!owych dzia$amy w skali krajowej i mi'dzynarodowej równie! w
dziedzinach Intralogistyka i Logistyka Global Mail, oferuj&c innowacyjne rozwi&zania indywidualne i
ca$o%ciowe.



109Kontakt z LKE: tel. + 61 66 46 760

Wózki dwuko$owe i dor%czeniowe
Liczne warianty stanowi& optymalne rozwi&zanie dla
ka!dego zastosowania w dziedzinie logistyki. Wózki te
zaprojektowano dla potrzeb roznoszenia korespondencji 
zarówno wewn&trz jak i na zewn&trz – s& niezast&pione 
w zakresie sortowania i rozdzielania przesy$ek pocztowych!

Ecoflex i MODULette
Kontenery na kó$kach firmy LKE od lat s& u!ywane
codziennie w du!ych znanych firmach pocztowych.
Wykonane z wysokiej jako%ci materia$ów gwarantuj&
d$ug& !ywotno%).

Je%li s& Pa(stwo równie! zainteresowani innowacyjnymi i nietuzinkowymi rozwi&zaniami z
dziedziny Global Mail, ch'tnie prze%lemy Pa(stwu nasz aktualny katalog.

  LOGISTYKA GLOBAL MAIL

Coraz wi'ksza kompleksowo%) rynku stawia coraz wi'ksze wyzwania przed firmami zajmuj&cymi 
si'
wewn'trzn& i zewn'trzn& logistyk& zwi&zan& z dzia$alno%ci& pocztow&.

Do naszych wiernych klientów nale!& du!e krajowe i mi'dzynarodowe przedsi'biorstwa
pocztowe, firmy kurierskie, firmy zajmuj&ce si' dostawami ekspresowymi.
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