
P100   Miejski wózek 

Wózek P100 jest dedykowany do sklepów o małych i śre-
dnich powierzchniach. Może być również użytkowany jako
uzupełnienie do wózków o większych pojemnościach 
w hipermarketach i dużych supermarketach.
 

Wózek zakupowy  

długość       816 mm
szerokość       578 mm
wysokość       990 mm
pojemność         93 l
max. ładowność       75 kg
dystans pomiędzy 
składowanymi wózkami    160 mm
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Cechy 

RFID 

Wózki mogą być wyposażone w systemy identyfikacji, zabezpieczenia antykradzieżowe RFID. 

Opcje 

125 mm kółka 
Wózek P100 jest standardowo dostarczany z kółkami o średnicy 125 mm, wykonanymi 
z trwałego tworzywa. Kółka są ciche w użytkowaniu. 

125 mm - wersja na trawelatory 

Te kółka wykonane są z poliuretanu produkowanego przez firmę ITM. Zapewniają dobre 
toczenie kółka i mocne blokowanie na trawelatorach. 

Standardowe kolory 
W wózkach P100 wyróżniamy dwie strefy kolorystyczne. Jedną odnoszącą się do kosza, jako
części głównej, a drugą odnoszącą się do pozostałych elementów (uchylnej części z tyłu
wózka, siedziska dla dziecka, podstawy pod wózkiem). Kosz jest produkowany w standardzie
w kolorze szarym RAL 7015, a każdy inny kolor jest opcją z dodatkowym kosztem (czas 
realizacji około 60 dni). Kolory standardowe dla pozostałych akcesoriów to: (szary RAL7015,
czerwony RAL 3000, pomarańczowy RAL 2004, zielony RAL 6024, żółty RAL 1023, niebieski 
RAL 5002). Kolory niestandardowe dostępne na zamówienie.

Standardowy uchwyt 
Standardowy uchwyt jest produkowany w ASA-PC, łącząc wysoką wytrzymałość 
mechaniczną, doskonałe wykończenie powierzchni i przestrzeń do personalizacji.      

Wersja z monetnikiem
Monetnik Systec Smartloc, jest dostępny dla różnych monet, a także żetonów.

Uchwyt Eco
Uchwyt Eco ma więcej miejsca na personalizację. Wersja z monetnikiem ma wbudowany
mechanizm Systec.

Uchwyt Relax 
Jest to najbardziej kompletny model uchwytu, z dużą przestrzenią na reklamę klienta, 
a także z możliwością włączenia uchwytu skanera, szkła powiększającego 
lub uchwytu na kubek.

Miejsce dla dziecka 

Miejsce dla dziecka zostało zaprojektowane tak, aby było wygodne i bezpieczne.
Limit obciążenia 15 kg.
  

Podstawa pod wózkiem 

Podstawa (półka) pod wózkiem służy do umieszczania przedmiotów o większych rozmiarach,
które zajmują dużo przestrzeni. Dzięki niej w koszu jest więcej miejsca na inne produkty.  
 

Pasy bezpieczeństwa 

Propozycja dodatkowego zabezpieczenia w modelach z fotelikiem dziecięcym.   


