
Stavební kolečka 
         

 
 
 

Stavební kolečko SPECIÁL 

 

S bezešvou korbou, s obsahem 85 l a se zesíleným okrajem korby v přední části ( výztuha z kulatiny ). Vzduchová kola o 
rozměru 400 x 100 mm s nylonovým ložiskem, nebo kuličkovým. Možno dodat i kolo z polymerového materiálu Obj.č. 
72960. Možnost namontování výklopného třmínku. 

Obj.č.  

• 72510 Nylonové ložisko 
• 72511 Kuličkové ložisko 
• 72512 Nylonové ložisko a výklopný třmínek 
• 72513 Kuličkové ložisko a výklopný třmínek 
• 72514 Kuličkové ložisko a polymerová pneumatika 
• 72515 Kuličkové ložisko, polymerová pneumatika a výklopný třmínek 

 
 
 
 
 
 
 



Stavební kolečko STANDART 

 

S bezešvou korbou, s obsahem 85 l, se zesíleným celým okrajem korby ( výztuhou z kulatiny ). Korba je pozinkovaná, se 
zesíleným dnem z plechu. Vzduchová kola 400 x 100 mm, dle volby i sklápěcí třmen nebo speciální polymerová 
pneumatika Obj.č. 72960. Jízdní vlastnosti jako vzduchová. 

Obj.č.  

• 72400 s nylonovým ložiskem 
• 72401 s kuličkovým ložiskem 
• 72402 s nylonovým ložiskem a se sklopným třmenem 
• 72403 s kuličkovým ložiskem a se sklopným třmenem 
• 72404 s kuličkovým ložiskem a polymerovou pneumatikou 
• 72405 s kuličkovým ložiskem, polymerovou pneumatikou a se sklopným třmenem 

Stavební kolečko SUPER 

 

S bezešvou korbou, s obsahem 85 l, se zesíleným celým okrajem korby ( výztuhou z kulatiny ). Korba pozinkovaná o 
tloušťce plechu 1,50 mm. Vzduchová kola 400 x 100 mm, dle volby i sklápěcí třmen, nebo speciální polymerová 
pneumatika Obj.č. 72960 plná s jízdními  vlastnostmi jako vzduchová. 

Obj.č.  

• 72420 s kuličkovým ložiskem 
• 72425 se sklopným třmenem 
• 72423 polymerová pneumatika a kuličkové ložisko 
• 72426 polymerová pneumatika a sklopný třmen 



Stavební kolečko IDEÁL 

 

S bezešvou korbou, s obsahem  90 l, se zesíleným celým okrajem korby ( výztuhou z kulatiny ). Korba je pozinkovaná o 
tloušťce plechu 1,25 mm. Vzduchová kola 400 x 100 mm, nebo speciální polymerová pneumatika Obj.č. 72960 plná s 
jízdními  vlastnostmi jako vzduchová. 

Obj.č.  

• 72480 s nylonovým ložiskem 
• 72481 s kuličkovým ložiskem 
• 72483 polymerová pneumatika s kuličkovým ložiskem 

Stavební kolečko výklopné 

 

S bezešvou korbou, s obsahem 85 l, se zesíleným celým okrajem korby ( výztuhou z kulatiny ). Korba je pozinkovaná o síle 
plechu 1,05 mm. Možnost dodání i s korbou o síle plechu 1,50 mm. Vzduchová kola 400 x 100 mm s kuličkovým ložiskem, 
nebo speciální polymerová pneumatika Obj.č. 72960 plná s jízdními vlastnostmi jako vzduchová. 

Obj.č.  

• 72450 síla plechu korby 1,05 
• 72451 síla plechu korby 1,50 
• 72453 síla plechu korby 1,05 a polymerová pneumatika 
• 72452 síla plechu korby 1,50 a polymerová pneumatika 

 
 



Stavební kolečko na beton 

 

S bezešvou korbou, s obsahem  90 l, se zesíleným celým okrajem korby ( výztuhou z kulatiny ). Korba je pozinkovaná o 
tloušťce plechu 1,00 mm. Vzduchová kola 400 x 100 mm, nebo speciální polymerová pneumatika Obj.č. 72960 plná s 
jízdními  vlastnostmi jako vzduchová. 

Obj.č.  

• 79960 s nylonovým ložiskem 
• 79961 s kuličkovým ložiskem 
• 79963 polymerová pneumatika s kuličkovým ložiskem 

Závěs na kolečko 

 

Jestliže chceme dopravovat materiál v kolečku pomocí vrátku a chceme mít jistotu, že kolečko je bezpečně zavěšené, tak 
můžeme použít tento speciální závěs na dopravu koleček. Nosnost 250 kg. 

Obj.č.  

• 72410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transportní vozík TYP 400 

 

Pro snadné přepravování materiálů v pytlích nebo bednách nám můžou pomoci transportní vozíky s nosností až 500 kg. 

Kola jsou vzduchová. 

Obj.č.  

• 72740 

Technické parametry  

o Výška 1.200 mm 
o Velikost lopaty 620 x 100 mm s kuličkovým ložiskem 

Transportní vozík TYP 260 

 

Pro snadné přepravování materiálů v pytlích nebo bednách nám můžou pomoci transportní vozíky s nosností až 500 kg. 

Kola jsou vzduchová. 

Obj.č.  

• 72750 

Technické parametry  

o Výška 1.200 mm 
o Velikost lopaty 500 x 190 mm 
o Velikost kola 260 x 85 mms válečkovým ložiskem 



Transportní vozík na pytle se vzduchovými koly 

 

Pro snadné přepravování materiálů v pytlích nebo bednách nám můžou pomoci transportní vozíky s nosností až  250 kg. 

Kola jsou vzduchová. 

Obj.č.  

• 72631 

Technické parametry  

o Výška 1.040 mm 
o Velikost lopaty 400 x 180 mm 
o Velikost kola 260 x 85 mm s válečkovým ložiskem 

Transportní vozík na pytle s plnými koly 

 

Pro snadné přepravování materiálů v pytlích nebo bednách nám můžou pomoci transportní vozíky s nosností až  250 kg. 

Kola jsou plná. 

Obj.č.  

• 72630 

Technické parametry  

o Výška 1.040 mm 
o Velikost lopaty 400 x 180 mm 
o Velikost kola 260 x 50 mm s válečkovým ložiskem 



Transportní vozík zahradní 

 

Pro snadnou a šetrnou přepravu kytek, stromků a jiných rostlin nám poslouží transportní vozík zahradní, který má snadno 
vyměnitelné nástavby a rostliny se nemusejí zvedat a tím je manipulace velmi šetrná. 

Obj.č.  

• 15600 Transportní vozík zahradní 
• 15610 Koš 
• 15620 Přepravní plošina 

 
Transportní vozík na sudy 

 

        Pro snadné přepravování materiálů v sudovém obalu nám můžou pomoci transportní vozíky s nosností až 500 kg. 

Technické parametry  

• Výška 1.200 mm 
• Velikost lopaty do kruhového tvaru 
• Velikost kola 260 x 85 mm kuličkovým ložiskem 

Kola jsou vzduchová. 

Obj.č.  

• 72760 
 



Náhradní díly na kolečka a transportní vozíky 

 
Obj.č.  

• 72780 Korba pozinkovaná 85 l speciál 
• 72770 Korba pozinkovaná 85 l standart, výklopná 
• 72790 Korba  z plechu 1,50 mm, 85 l, super a výklopná 
• 72800 Korba 90 l pozinkovaná, ideál 
• 72810 Korba 90 l pozinkovaná, beton 
• 72820 Kolečko 400 x 100 s kuličkovým ložiskem, bez osičky 
• 72830 S osičkou 
• 72840 Kolečko 400 x 100 nylonové, bez osičky 
• 72850 S osičkou 
• 72860 Kolečko 260 x 85 s válečkovým ložiskem, bez osičky 
• 73040 Kolečko celogumové 200 x 50 
• 72870 Osička se závitem 
• 72861 Ráfek 
• 72920 Umělohmotné rukojetě 
• 72930 Dřevěné rukojetě 
• 73020 Umělohmotné rukojetě s chráničem ruky 
• 72950 Kolečko k transportnímu vozíku Typ 400 
• 74000 Šroub na připevnění korby 85 l 
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