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NTools WUS to praktyczny i lekki wózek uniwersalny przeznaczony do urządzeń i materiałów szlifierskich. Wózek został zaprojektowany 
z myślą o zapewnieniu użytkownikowi komfortu pracy oraz szybkiego dostępu do najczęściej używanych narzędzi na jednym stanowisku 
pracy. NTools WUS to stabilna konstrukcja a duże gumowane koła umożliwiająca operatorowi szybkie przemieszczanie wózka po 
posadzce warsztatu lub po strefie przygotowawczej.
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ZALETY:
- wiele możliwości zastosowania,
- solidna konstrukcja,
- niska waga,
- duża mobilność,
- obrotowy zestaw kołowy z gumowym bieżnikiem i blokadą ruchu,
- laminowany blat roboczy i półka pod odsysacz NTools VC 50E/EP,
- pojemny koszyk na artykuły szlifierskie.

Wózek posiada miejsce przeznaczone na osadzenie trzech 
szlifierek oraz jednej polerki.

Regulowana wysokość ramion (160 – 194cm) pozwala 
na osadzenie przewodów elektrycznych lub węża od 
odsysacza ułatwiając tym samym korzystanie z nich.

Metalowa obręcz o średnicy wewnętrznej 29cm 
przeznaczona jest do zamocowania foliowego worka na 
śmieci. Obręcz dodatkowo posiada zatrzask dźwigniowy 
umożliwiający stabilne mocowanie worków. 

Wieszak do czyściw i ręczników papierowych umożliwia 
proste dozowanie czyściwa i wymianę rolki.

Pałąk zabezpieczający odsysacz NTools VC50E oraz NTools 
VC50E przed przemieszczaniem się po dolnej półce. 

Obręcz przeznaczona do zamocowania worka na śmieci.

Zestaw 8 haczyków od zawieszenia np. krążków ściernych.

Duże skrętne gumowane koła o średnicy 125mm                      
z (2 z hamulcem oraz 2 bez hamulca).

Blat roboczy
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APP nr Nazwa produktu Wymiar Wymiar z koszem Op. jedn.

170235 NTools WUS Wózek uniwersalny szlifierski 90 x 59 x 160 cm (194 cm) 104 x 98 x 160 cm (194 cm) 1 szt.
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Uchwyt do polerki
i szlifierki

Blokada stablizuzująca
do odsysacza 

NTools VC 50E/EP

Laminowany blat 
roboczy

Koła transportowe, w 
tym dwa z blokadą

Uchwyt na czyściwo

Uchwyt dla dwóch
szlifierek

Koszyk do przechowywania 
materiałów szlifierskich 

Uchwyt powieszenia 
przewodu elektrycznego

lub węża od odsysacza (x4)

NTools WUP 
Wózek uniwersalny polerski
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APP nr Nazwa produktu Wymiar Wymiar z koszem Op. jedn.

170235 NTools WUS Wózek uniwersalny szlifierski 90 x 59 x 160 cm (194 cm) 104 x 98 x 160 cm (194 cm) 1 szt.

Zestaw 8 haczyków


