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Vozíky do rotačních pecí
Vozíky mají robustní a pevnou konstrukci s rámem čtverco-
vé trubky o šířce 25 mm. Jsou vyrobeny z kvalitní nerezové 
oceli AISI 304 (1.4301). Mobilitu zajišťují spolehlivá kolečka 
použitelná do vysokých teplot, díky jednošroubové kon-
strukci je jejich montáž či výměna velmi snadná. Všechny 
typy se vyrábí v provedení kompletně svařeném pro distri-
buci v celku nebo v unikátním rozkládacím provedení, které 
výrazně šetří náklady na dopravu. Vozíky dodáváme stan-
dardně s 18 etážemi, na požádání lze vyrobit jiný počet etáží 
(10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24). Pečné plechy 
standardně přesahují rám konstrukce. Jako zarážka plechů 
je použita svislá tyč z jedné strany. Při objednávce je nutné 
specifikovat pro jaký typ pece je vozík určen kvůli kompati-
bilitě zavěšení.

Specifikace
t Robustní pevná konstrukce s rámem 25 mm, síla 1,5 mm.
t Kvalitní nerezová ocel AISI 304 (1.4301).
t Spolehlivá kolečka o průměru 10 cm z teplotně odolného 

syntetického materiálu do +280°C.
t Svařené nebo rozkládací provedení.
t Zaoblené horní rohy rámu, nezbytné pro snadné uchycení 

na závěsný systém vozíku v peci.
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Vozíky
Vozíky do rotačních pecí
Vozíky mají robustní a pevnou konstrukci s rámem čtvercové 
trubky o šířce 25 mm. Jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli 
AISI 304 (1.4301). Mobilitu zajišťují spolehlivá kolečka použitel-
ná do vysokých teplot, díky jednošroubové konstrukci je jejich 
montáž či výměna velmi snadná. Všechny typy se vyrábí v pro-
vedení kompletně svařeném pro distribuci v celku nebo v uni-
kátním rozkládacím provedení, které výrazně šetří náklady na 
dopravu.  Vozíky dodáváme standardně s 18 etážemi, na požá-
dání lze vyrobit jiný počet etáží (10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 24). Pečné plechy standardně přesahují rám konstrukce. 
Jako zarážka je použita svislá tyč z jedné strany. Při objednáv-
ce je nutné specifikovat pro jaký typ pece je vozík určen kvůli 
kompatibilitě zavěšení. 

Specifikace
t Robustní pevná konstrukce s rámem 25 mm, síla 1,5 mm.
t Kvalitní nerezová ocel AISI 304 (1.4301).
t Spolehlivá kolečka o průměru 10 cm z teplotně odolného 

materiálu do +280°C.
t Nosnost 170 - 250 kg.
t Zaoblené horní rohy rámu pro snadné uchycení na závěsný 

systém vozíku v peci.
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Vozíky
Vozíky do rotačních pecí
Vozíky mají robustní a pevnou konstrukci s rámem čtvercové 
trubky o šířce 25 mm. Jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli 
AISI 304 (1.4301). Mobilitu zajišťují spolehlivá kolečka použitel-
ná do vysokých teplot, díky jednošroubové konstrukci je jejich 
montáž či výměna velmi snadná. Všechny typy se vyrábí v pro-
vedení kompletně svařeném pro distribuci v celku nebo v uni-
kátním rozkládacím provedení, které výrazně šetří náklady na 
dopravu.  Vozíky dodáváme standardně s 18 etážemi, na požá-
dání lze vyrobit jiný počet etáží (10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 24). Pečné plechy standardně přesahují rám konstrukce. 
Jako zarážka je použita svislá tyč z jedné strany. Při objednáv-
ce je nutné specifikovat pro jaký typ pece je vozík určen kvůli 
kompatibilitě zavěšení. 

Specifikace
t Robustní pevná konstrukce s rámem 25 mm, síla 1,5 mm.
t Kvalitní nerezová ocel AISI 304 (1.4301).
t Spolehlivá kolečka o průměru 10 cm z teplotně odolného 

materiálu do +280°C.
t Nosnost 170 - 250 kg.
t Zaoblené horní rohy rámu pro snadné uchycení na závěsný 

systém vozíku v peci.
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Vozíky
Vozíky do rotačních pecí
Vozíky mají robustní a pevnou konstrukci s rámem čtvercové 
trubky o šířce 25 mm. Jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli 
AISI 304 (1.4301). Mobilitu zajišťují spolehlivá kolečka použitel-
ná do vysokých teplot, díky jednošroubové konstrukci je jejich 
montáž či výměna velmi snadná. Všechny typy se vyrábí v pro-
vedení kompletně svařeném pro distribuci v celku nebo v uni-
kátním rozkládacím provedení, které výrazně šetří náklady na 
dopravu.  Vozíky dodáváme standardně s 18 etážemi, na požá-
dání lze vyrobit jiný počet etáží (10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 24). Pečné plechy standardně přesahují rám konstrukce. 
Jako zarážka je použita svislá tyč z jedné strany. Při objednáv-
ce je nutné specifikovat pro jaký typ pece je vozík určen kvůli 
kompatibilitě zavěšení. 

Specifikace
t Robustní pevná konstrukce s rámem 25 mm, síla 1,5 mm.
t Kvalitní nerezová ocel AISI 304 (1.4301).
t Spolehlivá kolečka o průměru 10 cm z teplotně odolného 

materiálu do +280°C.
t Nosnost 170 - 250 kg.
t Zaoblené horní rohy rámu pro snadné uchycení na závěsný 

systém vozíku v peci.

Vozíky na plastové nádoby
Tyto nerezové vozíky jsou určeny pro ukládání plastových nádob 
H-BOX10 o rozměru 600 x 400 mm, ve kterých zraje těsto ve stop-
kynárnách. Jsou vybaveny pogumovanými kolečky (volitelně s 
brzdou). Standardně se vyrábí s nosníky pro 16 nádob. Konstruk-
ce pro nosníky po kratší nebo delší straně v závislosti na modelu 
stopkynárny.

Specifikace
t Robustní pevná konstrukce s rámem 25 mm, síla 1,5 mm.
t 2 varianty konstrukce (nosníky po kratší nebo delší straně).

Pekařské vozíky

AXB
Rozměry plechu
60X40 (60 x 40 cm) 
75X50 (75 x 50 cm) 
78X58 (78 x 58 cm) 
80X60 (80 x 60 cm) 
80X80 (80 x 80 cm) 
90X80 (90 x 80 cm) 
98X58 (98 x 58 cm) 
100X75 (100 x 75 cm)

C
Počet etáží (mezery)
13  (122 mm)
14 (112 mm)
15 (105 mm)
16 (97 mm)
17 (92 mm)
18 (85 mm)
20 (78 mm)
21 (72 mm)
22 (70 mm)
24 (65 mm)

D
Použití
P - do pece
B - na plastové boxy

E
Bližší specifikace
SV - svařený
R - rozkládací
K - nosníky po kratší 
straně
D - nosníky po delší 
straně

Modelové značení vozíků:

VOZIKAXB/CD-E

Nosníky po kratší straně Nosníky po delší straně


