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Pekařské vozíky

D98

Vozíky
Manipulační vozík na chleba
Vozík na chleba a jiné pekařské výrobky je univerzální mani-
pulační vozík určen zejména pro kynutí a chladnutí výrob-
ků. Pekárna spojená s prodejnou ho může využít také jako 
prodejní regál. Je vyroben z kvalitní nerezové oceli AISI 304 
(1.4301), dřevěných případně nerezových roštů. Mobilitu za-
jišťují spolehlivá kolečka, která zaručují velmi dobrou mani-
pulaci ve všech směrech. Všechny typy se vyrábí v provedení 
kompletně svařeném pro distribuci v celku. Vozík dodáváme 
standardně s 10 etážemi, na přání zákazníka lze vyrobit jaký-
koliv počet etáží.

Specifikace
t Počet roštů 10.
t Rozměry roštu 1210 x 400 mm (š x h).
t Celkové rozměry 1270 x 400 x 1800 mm (š x h x v).
t Robustní pevná konstrukce s rámem 25 mm.
t Kvalitní nerezová ocel AISI 304 (1.4301).
t Rošty ze smrkového dřeva (volitelně jiné dřevo nebo nerez).
t Spolehlivá kolečka.
t Svařené dodávané v celku.
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