
WW-B + Z43 + PNW
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WW-P + Z44 + Z43
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Konstrukcja wózka wykonana z profili zamkniętych z blatem drewnianym (WW-B) 
lub z blachy stalowej pokrytej gumą ryflowaną (WW-P). Wózek może składać się 
z szafki z półką (PNW), szafkami szufladowymi (Z44) lub z drzwiczkami (Z43) 
lub dowolną konfiguracją zaproponowaną przez klienta. Możliwa jest również
konstrukcja wózka z dwoma półkami pokrytymi gumą co jest pomocne przy 
przewożeniu większych narzędzi lub części.

The construction of the trolley is made with closed profiles, with the wooden table top
(WW-B) or with the steel sheet tablet top covered with grooved rubber (WW-P). 
The trolley might be equipped with cabinet with the shelf (PNW), cabinet with 
the drawers (Z44) or with the doors (Z43) or any other configuration suggested by
our customers. There is also the possibility to design the trolley with two shelves covered 
with grooved rubber helpful for carrying bigger tools or mechanical parts.

Dopuszczalne obciążenie wózka do 250 kg.
Load capacity of the trolley up to 250 kg.

Wózki warsztatowe – WW
Workshop Trolleys

Wymiary wózka
Trolley dimensions:

Wymiary szafek
Cabinet dimensions:

Wysokość / Height – 787 mm
Szerokość / Width – 1 230 mm
Głębokość / Depth – 500 mm

Wysokość / Height – 500 mm
Szerokość / Width – 500 mm
Głębokość / Depth – 500 mm



WW-B + Z44 + Z43

WW-B + Z44 + Z44

WW-B + Z44 + Z43
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System wózków warsztatowych przeznaczony jest do profesjonalnego wyposażenia 
warsztatów, serwisów samochodowych jak również stanowisk pracy w zakładach 
produkcyjnych. 
Konstrukcja wózka wykonana jest z profili zamkniętych osadzonych na kółkach
– 2 stałe oraz 2 obrotowe z hamulcem oraz wyposażona w blat ze sklejki drewnianej 
(WW-B) o grubości 30 mm i wymiarach 1 200 x 600 mm. Pod blatem znajdują się 
szafki szufladowe (Z44) i z drzwiczkami (Z43). Możliwa jest również indywidualna 
konfiguracja wózka. Szuflady osadzone są na prowadnicach kulkowo-teleskopowych
o dopuszczalnym obciążenie 45 kg i możliwością całkowitego ich wysunięcia. 
Dopuszczalne obciążenie wózka do 250 kg. Szuflady zamykane jednym  zamkiem
centralnym.

The workshop trolley system is recommended for professional equipment of workshops, 
automotive industry workshops and any other manufacturing or fixing working places.
The construction of the trolley is made with closed iron profiles assembled on 2 stable
and 2 rotational wheels with the brake and equipped with wooden table top with 
the thickness 30 mm and dimension 1 200 x 600 mm. Under the table top there is 
a cabinet with the drawers (Z44) or with the door (Z43). There is a possibility to order 
any other configuration of the trolley. The drawers are assembled on telescope and
sphere guides with the load capacity up to 45 kg and possibility to push forward in 
100 %. Load capacity of the trolley is 250 kg. The drawers are locked by one central lock.

Wózki warsztatowe – WW
Workshop Trolleys

Wymiary wózka
Trolley dimensions:

Wymiary szafek
Cabinet dimensions:

Wysokość / Height – 787 mm
Szerokość / Width – 1 230 mm
Głębokość / Depth – 500 mm

Wysokość / Height – 500 mm
Szerokość / Width – 500 mm
Głębokość / Depth – 500 mm



12

Wózek warsztatowy WSz2 – wózek wykonany z blachy stalowej malowanej 
proszkowo. Wózek posiada półkę górną wyłożoną gumą ryflowaną oraz 7 szuflad
osadzonych na prowadnicach teleskopowo kulowych. Maksymalne obciążenie 
każdej z szuflad 45 kg. Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Wózek służy
jako wyposażenie zarówno warsztatów samochodowych jak również zakładów 
produkcyjnych.

Workshop trolley WSz2 – the trolley is made with steel sheet covered with powder 
paint. The trolley is equipped with top shelf lied with grooved rubber and 7 drawers fixed
on telescope and sphere guides. Each drawer load capacity is 45 kg. Drawers are locked 
with one central lock. Trolley is destined for workshops and production plants.

WSz2

Wózek warsztatowy WSz3 – wózek wykonany z blachy stalowej malowanej 
proszkowo. Posiada górną półkę pokrytą gumą ryflowaną, wyposażony jest w dwie
szuflady osadzone na prowadnicach kulowo teleskopowych zamykanych zamkiem
centralnym. Wózek posiada szafkę z półka zamykaną na zamek.

Workshop trooley WSz3 – the trooley is made with steel sheet covered with 
powder paint. It has top shelf covered with grooved rubber, it is equipped in two drawers 
fixed with telescope and sphere guides. The drawers are locked with one central lock.
Additionally the trooley has one cabinet with a shelf.

WSz3



WSz1
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Wózek WSz1 – wykonany jest z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi, 
posiada 6 szuflad, na prowadnicach kulkowych, obciążenie każdej szuflady do 45 kg.
Jedna para kółek jest stała, druga skrętna z hamulcem, dopuszczalne obciążenie 
wózka – 250 kg. Szuflady zamykane jednym zamkiem centralnym.
Jedna z szuflad posiada przegrody dzielące wnętrze na mniejsze przestrzenie.
Trolley WSz1 – trolley with the drawers.
It is made of steel sheet painted with powder paint and equipped with wheels with 
diameter of 80 mm. One pair of wheels with the possibility to turn the trolley and 
second pair permanent. Load capacity of the trolley up to 250 kg. The trolley contains 
6 separate drawers with sphere guides and  load capacity of each drawer up to 45 kg. 
The first drawer situated at the top is divided into few parts which is useful for keeping
separately small parts or tools. All are locked with one central lock.

Wymiary wózka – WSz1
Trolley dimensions:

Wysokość / Height – 915 mm
Szerokość / Width – 487 mm
Głębokość / Depth – 720 mm

– (z uchwytem / with the handle)

Wymiary szafki – SSz1
Cabinet dimensions:

Wysokość / Height – 800 mm
Szerokość / Width – 487 mm
Głębokość / Depth – 600 mm

Szafka SSz2 – Szafka wykonana z blachy stalowej malowanej farbami 
proszkowymi. Szafka posiada półkę górną pokrytą gumą ryflowaną, oraz dwie półki
poprzeczne wewnątrz. Szafka zamykana na zamek. Może być również montowana 
w stołach STSz 1, 2 oraz 3.

Cabinet SSz2 – cabinet is made with steel sheet painted with powder paint. 
Cabinet has got top shelf covered with grooved rubber, and two aside shelves. 
Cabinet is lockable. Could be mounted in workshop benches STSz 1, 2 or 3.

SSz2


