
Alle prijzen gelden excl. B.T.W., levering franco vanaf € 175,- (m.u.v. de Waddeneilanden). Voor alle bestellingen gelden uitsluitend onze algemene betaling- en leveringsvoorwaarden. 
Zet- en drukfouten voorbehouden. Alle artikelen worden zonder de eventuele afgebeelde decoratie geleverd. Geldig: 01.01.2019 tot en met 31.12.2019.

Bestelnr. Draagverm.
kg

Wiel Ø
mm

Banden Diameter 
mm

Hoogte 
mm

Eigen 
gewicht kg

Prijs € 
1 Stuk

Prijs € 
2 Stuks

Prijs € 
4 Stuks

Prijs € 
6 Stuks

4546 120 75 TPE 630 110 3,7 68,– 66,– – 63,–

4547 180 100 Massief rubber 700 140 6,3 85,– 83,– 79,– –

Praktische materiaalbak voor het 
bewaren van kleine onderdelen.

Handige roller voor het eenvoudig transporteren 
en het effectief opslaan van wielen en banden.

Eenvoudig en veilig stapelbaar en combineerbaar 
met de fetra banden steekwagens 2032 en 2033.

Platform van glasvezelversterkte polypropyleen. 

Transportroller voor wielen en banden in nor- 
male afmetingen, met 4 TPE zwenkwielen, 
waarvan één met rem. 

Alternatief: 
Transportroller voor grote wielen en banden 
voor bv. SUV’s, met 4 massief rubber zwenk- 
wielen, waarvan één met rem. Grotere wielen 
maken transport op oneffen ondergronden 
mogelijk. 

Bandenroller
„TYRE TROLLEY“

10 jaar 

garantie

4546 4547

Combineerbaar met banden steekwagen

Transportmiddelen

Transportmiddelen



Alle prijzen gelden excl. B.T.W., levering franco vanaf € 175,- (m.u.v. de Waddeneilanden). Voor alle bestellingen gelden uitsluitend onze algemene betaling- en leveringsvoorwaarden. 
Zet- en drukfouten voorbehouden. Alle artikelen worden zonder de eventuele afgebeelde decoratie geleverd. Geldig: 01.01.2019 tot en met 31.12.2019.

Bestelnr. Draagverm.
kg

Wiel Ø 
mm

Laadvlak  
L x B mm

Uitwendige afm.  
L x B x H mm

Eigen 
gewicht kg

Prijs 
€

4586 250 160 1420 x 600 1540 x 670 x 1725 39 322,–

4588 500 200 1860 x 618 1991 x 671 x 1671 59 511,–

Stalen buisconstructie, geschroefd, 
poedercoating blauw RAL 5007.

4 TPE zwenkwielen, naaf met kogellager. 
2 Zwenkwielen met rem. 

Of in verstevigde uitvoering voor hoge 
belasting, bv. als pitbox wagen.

Elastisch streeploze zwenkwielen, naaf 
met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem.

Bandenwagens

Gelaste stalen buis, gepoedercoat 
blauw RAL 5007, slag- en krasvast.

Naar keuze met massief rubber of 
luchtbanden, naaf met rollager.

Door middel van de handgrepen te bedienen 
tot een gespreide opname van stalen buis.

Directe opname van wielen- of bandenstapels.

Geschikt voor wielen van 450 tot 750 mm Ø, 
tot 8 wielen of banden mogelijk.

Bestelnr. Draagverm. 
kg

Hoogte
mm

Schep 
D x B mm

Totale 
breedte mm

Massief rubber 
banden mm

Luchtbanden 
mm

Eigen
gewicht kg

Prijs 
€

2032 200 1500 360 x 580 650 250 x 60 - 26 318,–

2033 200 1500 360 x 580 650 - 260 x 85 24 318,–

Banden steekwagens

10 jaar 

garantie

4586

Transportmiddelen

Transportmiddelen


