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NTools WUP to uniwersalny wózek przeznaczony do przechowywania i transportu urządzeń i materiałów polerskich. Wózek został 
zaprojektowany z myślą o zapewnieniu użytkownikowi komfortu pracy oraz szybkiego dostępu do najczęściej używanych narzędzi                   
na jednym stanowisku pracy. NTools WUP to stabilna konstrukcja a duże 
gumowane koła umożliwiająca operatorowi szybkie przemieszczanie 
wózka po posadzce warsztatu lub po strefie przygotowawczej. 

DATA WPROWADZENIA 
PRODUKTU DO OFERTY

ZALETY:
- oszczędność czasu dzięki szybkiemu dostępowi do narzędzi,
- porządek w warsztacie,
- wiele możliwości zastosowania,
- solidna konstrukcja,
- niska waga,
- duża mobilność,
- obrotowy zestaw kołowy z gumowym bieżnikiem i blokadą ruchu,
- pojemne koszyki na artykuły polerskie.

Miejsce przeznaczone dla dwóch polerek oraz dwóch 
szlifierek.

Regulowana wysokość ramion (160 – 194cm) pozwala 
na osadzenie przewodów elektrycznych ułatwiając tym 
samym korzystanie urządzeń.

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 łatwą wymianę rolki.

Obręcz przeznaczona do zamocowania worka na śmieci. 

Zestaw 8 haczyków. 

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

1

2

3

4

5

6

7

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

170236 NTools WUP Wózek uniwersalny polerski 90 x 59 x 160 cm (194 cm) 104 x 98 x 160 cm (194 cm) 1 szt.
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Obręcz przeznaczona 
do worka na śmieci

Uchwyt do polerki
i szlifierki

Koła transportowe, w 
tym dwa z blokadą

Uchwyt na czyściwo

Uchwyt dla dwóch
szlifierek

Zestaw 8 haczyków

Koszyk do przechowywania 
materiałów polerskich 

Uchwyt powieszenia 
przewodu elektrycznego

lub węża od odsysacza (x4)

NTools WUP 
Wózek uniwersalny polerski
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Dwa kosze do składowania 
materiałów polerskich

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

170236 NTools WUP Wózek uniwersalny polerski 90 x 59 x 160 cm (194 cm) 104 x 98 x 160 cm (194 cm) 1 szt.


