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APP Nr 170555

KORZYŚCI:

NTools CE Trolley  
to wózek pomocniczy do składowania 
elementów karoserii pojazdów. 
Umożliwia przechowywanie m. in.:
• pokrywy silnika
• pokrywy bagażnika
• lamp, zderzaków
• elementów tapicerki
• pozostałych części demontowanych 

podczas napraw pojazdów.

ŁATWY MONTAŻ 
ok. 15 min.

SZEROKIE 
ZASTOSOWANIA

DUŻA  
MOBILNOŚĆ

MODUŁOWA  
KONSTRUKCJA
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Budowa:

Wózek pomocniczy do elementów karoserii
NTools CE Trolley 

11

10

zaślepki z tworzywa
zabezpieczenie ostrych krawędzi.

4 szyny pomocnicze
do składowania cięższych  
i dużych  elementów karoserii.

2 4 5 7 8 10

notatnik
na zapiski z magnesem (20 kartek).

2

otulina - pianka 
wózek zabezpieczono otuliną – pianką 
poliuretanową, która eliminuje możliwość 
uszkodzenia składowanych elementów.

1

4 duże skrętne koła
w tym 2 z hamulcem.  
Koła posiadają gumowany bieżnik 
odporny na ścieranie oraz redukujący 
drgania podczas przemieszczania 
się wózka. Ich wielkość ułatwia 
swobodne manewrowanie  
po posadzce warsztatu.

4

gumowe linki 80-120 cm
mocują elementy, zabezpieczają przed 
osunięciem,  wpadnięciem, uszkodzeniem.

3

2 półki
z płyty wiórowej gr. 12 mm; 
max nośność 75 kg każda.

9

2 duże + 2 małe pojemniki
na drobne elementy; do umieszczenia 
w koszu lub na krawędzi w koszu 
zewnętrznym.

8

kosz wewnętrzny

kosz zewnętrzny
do składowania mniejszych  
i lżejszych elementów karoserii;
w obrębie paneli - dowolność zawieszenia.

5

6

2 wieszaki / uchwyty 
z drutu 6 mm, do zawieszenia przewodów, 
uszczelek itp. Działają jak uchwyty wózka.

7

całość malowana proszkowo, 
ruchome elementy ocynkowane 
galwanicznie

9 cm

26 cm
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Parametry techniczne:

APP Nr Nazwa produktu Ilość

170555 NTools CE Trolley - Wózek pomocniczy do elementów karoserii 1 szt.
170559 NTools CE Trolley Mat - Komplet wykładzin do wózka pomocniczego do elementów karoserii 2 szt.

Wózek pomocniczy do elementów karoserii
NTools CE Trolley 

Możliwość dodania  
do wyposażenia wózka dwóch 
wykładzin gumowych na półki, 

idealne przy składowaniu  
delikatnych elementów podatnych  

na uszkodzenia (APP nr 170559)

200 cm

⌀ 125 mm 85 cm

60 cm

ZA
LE

TY

MOBILNY 
duże, gumowane skrętne  
koła z hamulcem.

SWOBODNY  
W MANEWROWANIU

MODUŁOWY 
możliwość dostosowania  
dodatkowych elementów  
wg swoich potrzeb.

podwozie z wspawanymi  
metalowymi tulejkami na koła

15 MIN MONTAŻ 
łatwy montaż wózka,  
zajmuje ok. 15 minut

POJEMNY 

grubość siatki: 3 mm
2 panele 85 x 62 cm

78 cm

9,
5 

cm

22 cm

74 cm

5 
cm

61 cm

43,5 cm

55,5 cm

Wysokość 200 cm

Szerokość 85 cm

Głębokość 60 cm

Średnica kół 125 mm (gumowane)

Profil stalowy: grubość: 1,5 mm

Masa własna 41 kg

Nośność 150 kg

wykładzina 
850 x 540 mm

APP nr 170559


