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Wózek transportowy składany
CT800 fiolet 2W1
Cena

739,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Wózek składany CT800
Prezentowany wózek jest towarem wszechstronnym, spełniającym nasze oczekiwania w wielu płaszczyznach. Świetnie
sprawdzi się podczas rodzinnych wycieczek, pracy w ogrodzie czy też w trakcie robienia zakupów.
Prosty w obsłudze, kompaktowy i co ważnie nie zabierający dużo miejsca po złożeniu.
Model CT800 posiada:
regulowany, teleskopowy uchwyt
wyposażony w dodatkowy uchwyt
hamulce zarówno z przodu jak i z tyłu
chromowane felgi
szerokie koła z gumowym profilem dla zapewnienia większej stabilności, koła łożyskowane
wysokiej jakości materiał zapewniający nieprzemakalność
stelaż pokryty grubą powłoką lakierniczą gwarantującą zabezpieczenie przed korozją oraz odporność na
zarysowania konstrukcji
cała konstrukcja wykonana ze stali
całkowicie zmontowany!
konstrukcja stalowa.
KOŁA POKRYTE GUMĄ !!!
dno wyścielone pianką
dach przeciwsłoneczny o parametrach UV (SPF 17)
ładowność do 75kg

dodatkowa półka oraz możliwość przewożenia dłuższych przedmiotów
Współczynnik ochrony przeciwsłonecznej jest podzielony na poziomy Podstawa (6-10), Średnia (15-25), Wysoka (30-50 +).
Daszek UV ma współczynnik ochrony przeciwsłonecznej równy 17 i dlatego jest zintegrowana ze środkowym
etapem. Przepuszczalność UV-A wynosi tylko 6,63%, przepuszczalność UV-B nawet tylko 5,62%. Odpowiednio, ochrona UV UVA = 93,37% i UV-B = 94,38%.
Oferujemy także opcjonalne pasy bezpieczeństwa dla naszych najmłodszych, aby zapewnić komfort naszym najważniejszym
osobom, mamy ultra wygodne i wspierające plecy maty.

Dane techniczne

Wymiary rozłożonego z daszkiem:
Waga (netto w kg):
Ładowność (w kg):
Wymiary złożonego:
Przedłużenie wnętrza (w cm):
Wymiar z przedłużeniem wnętrza (w cm):
Wyposażenie:
Szyberdach:
Rączka do pchania:
Hamulec postojowy:
Średnica kół (w cm):
Koła gumowe
Szerokie koła (w cm):
wymienna osłona z tkaniny:
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101 x 54 x 100(Dł. X szer. X wys.)
14,8 kg
75 kg
29x54x81 (Dł. X szer. X wys.)
25 x 48 x 11 (Dł x Szer x W)
105 x 54 x 98 (Dł x Szer x W)
Szyberdach chroniony przed promieniowaniem UV, funkcja
podwójnego hamowania, dodatkowy uchwyt i przedłużenie wnętrza
Dach przeciwsłoneczny chroniący przed promieniowaniem UV
(LSF17)
tak
tak, przód i tył
19 cm
tak
5,0 cm
tak

Materiał zdejmowany i zmywalny:
Rączka - drążek teleskopowy:
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