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 От основаването си през 1991 г. фирма ДИНИС ООД работи в областта на транспортно-складовото 

оборудване. Благодарение на дългогодишния опит и технически познания на служителите е създадена богата 

номенклатура от складови колички и специализирано оборудване, отговарящи на нуждите на клиентите. 

Произвежданите изделия се отличават с високо качество, прецизно изпълнение, утвърден дизайн и дълъг 

експлоатационен живот. Към настоящия момент само в България повече от 3500 фирми са  се доверили на 

качествените изделия, които се предлагат на клиентите.

� За по-голямата част от нуждите на клиентите се поддържа  селектирана гама универсални колички с 

различни размери и функционално предназначение. В раздел „Универсални колички“ са представени най-

разпространените модели, които се поддържат на склад: платформени , бокс , ръчни на две колела, за стълби, 

за плоскости, за варели, за газови бутилки и транспортни механизми. Повечето универсални колички се 

предлагат в няколко типоразмера. Металната конструкция на количките е с прахово-полимерно покритие. 

Висококачествените ходовите колела и ролки, които се монтират на количките, са на водещата немска фирма 

Blickle GmbH и осигуряват дълъг експлоатационен живот.

  

� Динис ООД проектира и изработва складови колички, изцяло съобразени със специфичните 

изисквания на клиента – размери, товароносимост, функционалност, маневреност и т.н. При проектиране на 

ново изделие е желателно да се отчитат условията на експлоатация, типа на товара, подова настилка, 

наличието на прагове и стълби, размерите на помещения и коридори, наличието на асансьори и врати, през 

които ще преминават количките и т.н. Производството на специализирани колички обикновено отнема от две 

седмици до един месец. Металната конструкция на количките е с прахово-полимерно покритие. 

Благодарение на дългогодишния ни опит в тази сфера имаме разработени над 200 модела на специализирани 

изделия за всяка сфера и дейност. Най-популярните модели в раздел “Специализираните колички“ са 

следните типове: колички на два или повече рафта, мобилни работни маси, колички със заключване, различни 

разработки на бокс колички, колички с голяма товароносимост, рамки, транспортни контейнери за 

хранително-вкусовата промишленост, различни ръчни колички, колички за плоскости, колички за неравни 

терени и скорост до 25 km/h  и др.

Изделията, представени в каталога, намират приложение в складове, изложбени зали, логистични 

центрове, производствени предприятия, търговски обекти, летища, строителни обекти, пешеходни зони, 

болнични заведения, фармацевтични компании, хотели, ресторанти и др.  С компетентни предварителни 

консултации се предоставя информиран избор на клиентите, като често се предлага повече от едно възможно 

решение.

� От 2000 г. ДИНИС ООД е изключителен представител за България на немската фирма Blickle за ходови 

колела и ролки. Всички колички, които се произвеждат са оборудвани с висококачествени ходови колела. 

Благодарение на богатата гама, включваща над 30 000 модела, се предлага голямо разнообразие от 

възможности, отговарящи на различните нужди на клиентите.

ДИНИС ООД 

всичко за транспортно-складовото оборудване

над 25 години опит
         професионални консултации
                   иновативни решения
                              проектиране на нови изделия
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УНИВЕРСАЛНИ КОЛИЧКИ

Количка за плоскости ..................................................................................................................13SGT-150
Транспортни механизми , , , ...14-15TMS-2000-4HPO TMS-3900T-6HPO TMF-2000-4HPO TMF-3900T-6HPO

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗДЕЛИЯ
       

Платформи и 
специализирани колички 

Платформи , .......................................................................16P-1000-1200x800-POTH P-200-720x500-GKL
Транспортна тръбна количка .............................................................................17PTT-500-1000x700-GKL
Платформена количка ....................................................................................18PT-2000-1800x1400-ALST
Ролгангова технологична количка .................................................................19RTT-1000-1200x800-POTH
Платформени транспортни колички , ....................20PTD-540-1000x700-GKL PTD-540ABB-1250x800-LE
Платформена оградна количка за плоскости ..................................................21PTF-800-1500x800-GKB
Количка за плоскости ...................................................................................22PTF-800D-1200x800-GKB-FI
Транспортна количка за стъкла .......................................................................23TTAG-300-1000x700-GKL
   

Платформени колички .............................................................................7 PT-280, PT-400, PT-540, PT-800
Бокс колички .......................................................................................................................8BT-280, BT-540
Ръчни колички ......................................................................................................9HT-100, HT-200, HT-300
Количка за стълби ........................................................................................................................10HTS-150
Количка за една газова бутилка , Количка за две газови бутилки ................11GHTOC-150 GHTDC-300D
Количка за транспортиране на варели ....................................................................................12HTTB-300

Колички на две нива, 
колички с рафтове и 
комбинирани колички с бокс

Транспортна таблена количка ...................................................................24TTC-250-1000x650x750-VPA
Транспортна таблена количка ...................................................................25TTC-150-1000x700x800-GKB
Трирафтова работна маса .............................................................................26TTTC-300W-1000x750-TPA
Таблена работна маса ...................................................................................27TWT-210E-600x450-VPA-FI
Таблена работна маса .....................................................................................28TWT-300ABB-800x600-LE
Таблена работна маса ......................................................................................29TWT-300-1000x600-GKB
Таблена работна маса .................................................................................30TWT-300-1000x500-PATH-FI
Таблена работна маса ...............................................................................31TWT-300DHL-1000x400-GKB
Двурамкова количка ........................................................................................32PTDF-150-1200x800-VPA
Двурафтова количка ......................................................................................33   PTDS-181LC-700x500-VPA
Комбинирана кош-количка ...............................................................................34CCPT-150-850x500-VPA
Двукошова количка ..............................................................................................35TCT-150-700x450-VPA

СЪДЪРЖАНИЕ
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колички с подвижни рафтове и 
комбинирани с бокс

Трирафтова количка ...................................................................................45PTTS-300-1000x600-GKB-SG
Трирафтова количка .......................................................................................46PTTS-300W-900x600-GKB
Транспортна количка за туби ............................................................................47TTT-400-1000x800-GKB
Трирафтова количка ..........................................................................................48PTTS-300-550x650-GKB
Трирафтова количка .....................................................................................49PTTS-200-700x600-GKB-SG
Трирафтова количка .........................................................................................50PTTS-290-1000x600-GKB
Бокс количка с подвижни рафтове ..............................................................51 BTS-300-800x600x1650-VE
Транспортна количка с подвижни рафтове ............................................52 TTS-302-800x600x1650-PATH
Транспортен контейнер ...................................................................................53RC-500Zn-870x570-PATH
Трирафтова количка ..........................................................................54PTTS-600L-1500x600x2000-GKL-FI
Трирафтова бокс количка .................................................................55BTTS-500E-1200x800x1500-GKB-FI
Четирирафтова количка ...............................................................................56PTFS-350-1200x800-GKB-FI
Четирирафтова количка ...........................................................................57PTFS-200-600x400x2000-VPA
Четирирафтова количка .....................................................................58PTFS-300-976x652x1801-PATH-FI
Четирирафтова количка ...................................................................................59PTFS-500-1000x600-GKB

         
        

Двурафтова количка .............................................................................................36SFT-100-950x470-VPA
Двурафтова количка ..........................................................................................37PTDS-150-900x700-GKB
Двурафтови колички ...............................................38PTDS-150-800x600-GKB  PTDS-300-1000x600-GKB,
Двурафтова количка ........................................................................................39PTDS-150S-650x450-VPA
Двурафтова количка ....................................................................................40PTDS-350-1200x800-GKB-FI
Двурафтова количка ..........................................................................41PTDS-300BTHC-1300x695-GKB-EL
Двурафтова количка ..........................................................................42ESD PTDS-400A-1200x800-GKB-EL
Двурафтова количка ........................................................................................43PTDS-291-1000x600-GKB
Бокс количка с подвижен рафт ..................................................................44BTS-300-700x780x1700-GKB

Колички на три или четири нива, 

Бокс количка с рафтове ........................................................................60BTS-500VIP-600x600x1500-GKB

Рамки, колички за кутии 
и тави

Рамка ..........................................................................................................61BF-200-535x350-PATH-ELS-FI
Рамка ........................................................................................................................62BF-250-530x350-PO
Количка за кутии ....................................................................................................63BF-250-600x400-GKB
Транспортна количка за тави ...........................................................................64BDT-450Zn-610x410-TPA
Транспортна рамка ..........................................................................................65BTF-500E-1200x800-GKB
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Ръчни колички, колички за газови 
бутилки, колички за варели и други

Ръчна количка за чували .......................................................................................................66HT-150P-PL
Ръчна количка за бутилки с вода ......................................................................................67HTWB-180-PL
Ръчна вилична количка .........................................................................................................68HTF-250-GL
Количка за стълби ..............................................................................................................69HTS-80-POTH
Колички за газови бутилки , , , ......................70GHTOC-30-GL GHTOC-80-GL GHTOC-120-GL GHTS-100-GL
Триопорна количка за две газови бутилки ...........................................................71GHTDC-300S-PL-GKL
Триопорна транспортна количка .............................................................................72HTTS-300S-PB-GKB
Ръчна количка ......................................................................................................................73HST-80-PATH
Ръчна полубокс количка .....................................................................................................74HTHB-250-PL
Ръчна количка за вестници, списания и листовки  ............................................................75HTPL-250-PL
Количка за манипулиране на варели ..................................................................................76HTB-300-GL
Количка за дългомерни материали ...........................................................................77TTLM-400-PL-GKL

Бокс колички, стелажни колички

Бокс количка ..............................................................................................78BT-300VIP-800x600x600-GKB
Бокс количка ..........................................................................................79BT-600VIP-800x600x600C-POEV
Бокс колички , ..................................................80BT-300AJ-600x500x600-GKB BT-300AJ-500x450x500-VE
Бокс количка .............................................................................................81BTS-250-900x440x1840-PATH
Складова бокс количка ........................................................................82BT-800-1200x800x1300-GKB-2FI
Бокс количка ...............................................................................................83BT-540I-1200x800x1800-GKL
Бокс колички , ....................................84BT-400DHL-1200x800x1790-GKB BT-300DHL-800x700x1700-GKB
Бокс количка .....................................................................................................85BT-405V-1900x1700-GKL
Бокс количка .....................................................................................................86BT-600BC-1200x800-GKP
Бокс количка за летви ........................................................................................87BTL-600-1720x830-GKL
Стелажна цехова количка ..........................................................................88BTV-200-900x700x1600-VPA
Стелажна цехова количка ..................................................................89BTV-300A-900x700x1600-LER125
Транспортна бокс количка .....................................................................90BTT-350-800x600x1200-GKB-FI
Транспортна бокс количка .....................................................................91BTT-800Z-1200x800x1800-GKB

Изделия със специално предназначение,
колички с голяма товароносимост

Ръчна транспортна количка ....................................................................................92TT-500-1200x800-PL
Транспортна количка ..........................................................................................93TT-1000-1800x1000-PB
Транспортна бокс количка ...................................................................................94TBT-500-1200x800-PB
Ръчна транспортна количка ..............................................................................95TPT-300-566x470-PL-SG
Комплект транспортни колички за тръби ............................................................................96TTP-600-PL
Хидравличен подемен транспортьор .............................................................................97HLT-1000-ALTH
Кран монтажен ръчен ..............................................................................................................98CM-300H
Кран технологичен .....................................................................................................................99CT-600H
Транспалетна количка ...............................................................................................................100KT-20DC
Ножична транспалетна количка ..............................................................................................101KT-1000T
Количка за хартиени рулони ....................................................................................................102KHR-18D
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BDT-450Zn-610x410-TPA............................................64
BF-200-535x350-PATH-ELS-FI......................................61
BF-250-530x350-PO....................................................62
BF-250-600x400-GKB..................................................63
BT-280...........................................................................8
BT-300AJ-500x450x500-VE.........................................80
BT-300AJ-600x500x600-GKB.......................................80
BT-300DHL-800x700x1700-GKB..................................84
BT-300VIP-800x600x600-GKB.....................................78
BT-400DHL-1200x800x1790-GKB................................84
BT-405V-1900x1700-GKL................... .........................85
BT-540...........................................................................8
BT-540I-1200x800x1800-GKL......................................83
BT-600BC-1200x800-GKP............................................86
BT-600VIP-800x600x600C-POEV.................................79
BT-800-1200x800x1300-GKB-2FI...... ..........................82
BTF-500E-1200x800-GKB............................................65
BTL-600-1720x810x1100-GKL.....................................87
BTS-250-900x440x1840-PATH.....................................81
BTS-300-700x780x1700-GKB............. .........................44
BTS-300-800x600x1650-VE.........................................51
BTS-500VIP-600x600x1500-GKB.................................60
BTT-350-800x600x1200-GKB-FI....... ...........................90
BTT-800Z-1200x800x1800-GKB...................................91
BTTS-500E-1200x800x1500-GKB-FI... .........................55
BTV-200-900x700x1600-VPA......................................88
BTV-300A-900x700x1600-LER125...............................89
CCPT-150-850x500-VPA..............................................34
CM-300H.....................................................................98
CT-600H........................................... ...........................99
GHTDC-300D...............................................................11
GHTDC-300S-PL-GKL...................................................71
GHTOC-120-GL............................................................70
GHTOC-150.................................................................11
GHTOC-30-GL..............................................................70
GHTOC-80-GL..............................................................70
GHTS-100-GL...............................................................70
HLT-1000-ALTH............................................................97
HST-80-PATH.............................. .................................73
HT-100...........................................................................9
HT-150P-PL..................................................................66
HT-200...........................................................................9
HT-300...........................................................................9
HTB-300-GL.................................................................76
HTF-250-GL.................................................................68
HTHB-250-PL...............................................................74
HTPL-250-PL................................................................75
HTS-150....................................... ...............................10
HTS-80-POTH..............................................................69
HTTB-300....................................................................12
HTTS-300S-PB-GKB..................... ................................72
HTWB-180-PL..............................................................67
KHR-18D....................................................................102
KT-1000T................................................ ...................101
KT-20DC.......................................... ..........................100
P-1000-1200x800-POTH..............................................16
P-200-720x500-GKL................................. ...................16

PT-2000-1800x1400-ALST............................................18
PT-280............................................................................7
PT-400............................................................................7
PT-540............................................................................7
PT-800............................................................................7
PTD-540-1000x700-GKL...............................................20
PTD-540ABB-1250x800-LE...........................................20
PTDF-150-1200x800-VPA.............................................32
PTDS-150-800x600-GKB..............................................38
PTDS-150-900x700-GKB..............................................37
PTDS-150S-650x450-VPA.............................................39
PTDS-181LC-700x500-VPA...........................................33
PTDS-291-1000x600-GKB............................................43
PTDS-300-1000x600-GKB............................................38
PTDS-300BTHC-1300x695-GKB-EL...............................41
PTDS-350-1200x800-GKB-FI................. .......................40
PTDS-400A-1200x800-GKB-EL.....................................42
PTF-800-1500x800-GKB...............................................21
PTF-800D-1200x800-GKB-FI..................... ...................22
PTFS-200-600x400x2000-VPA......................................57
PTFS-300-976x652x1801-PATH-FI................................58
PTFS-350-1200x800-GKB-FI.........................................56
PTFS-500-1000x600-GKB.............................................59
PTT-500-1000x700-GKL.......................... .....................17
PTTS-200-700x600-GKB-SG................. ........................49
PTTS-290-1000x600-GKB.............................................50
PTTS-300-1000x600-GKB-SG................ .......................45
PTTS-300-550x650-GKB...............................................48
PTTS-300W-900x600-GKB........................ ...................46
PTTS-600L-1500x600x2000-GKL-FI..............................54
RC-500Zn-870x570-PATH.............................................53
RTT-1000-1200x800-POTH..........................................19
SFT-100-950x470-VPA..................................................36
SGT-150.................................................... ...................13
TBT-500-1200x800-PB......................... ........................94
TCT-150-700x450-VPA.................................................35
TMF-2000-4HPO..........................................................15
TMF-3900T-6HPO.................................... ....................15
TMS-2000-4HPO..........................................................14
TMS-3900T-6HPO................................... .....................14
TPT-300-566x470-PL-SG........................... ...................95
TT-1000-1800x1000-PB...............................................93
TT-500-1200x800-PL....................................................92
TTAG-300-1000x700-GKB............................................23
TTC-150-1000x700x800-GKB......................................25
TTC-250-1000x650x750-VPA.......................................24
TTLM-400-PL-GKL........................................................77
TTP-600-PL...................................................................96
TTS-302-800x600x1650-PATH......................................52
TTT-400-1000x800-GKB...............................................47
TTTC-300W-1000x750-TPA..........................................26
TWT-210E-600x450-VPA-FI..........................................27
TWT-300-1000x500-PATH-FI............................... ........30
TWT-300-1000x600-GKB............................................29
TWT-300ABB-800x600-LE............................................28
TWT-300DHL-1000x400-GKB.......................................31

Стр. Стр.
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PT-400
400

800x600
195
125

922
625
900
18

PT-280
280

800x600
170
100

922
625
880

17

ПЛАТФОРМЕНИ КОЛИЧКИ PT

PT-540
540

1000x700
244
160

1149
732

1000
28

PT-800
800

1200x800
285
200

1350
832

1038
35

ПЛАТФОРМЕНА КОЛИЧКА

Платформените колички са удобни за транспортиране на пакетирани и едрогабаритни товари. Подходящи 
са за външна и вътрешна употреба в магазини, изложбени зали, производствени и складови помещения, 
пешеходни зони и др. Основните модели, които се произвеждат и поддържат на склад, са с товароносимост 
от 280 kg до 800 kg, с различен размер на платформата. Ходовите колела са от висококачествен черен 
плътен гумен бандаж.

PT

B

h

A

D

b

H

a

Тип
Товароносимост, kg
Размери на платформата , (axb) mm
Височина до платформата ,  (h) mm
Диаметър на колелата ,  (D) mm
Габаритни размери, mm
  - дължина (A)
  - широчина (B)
  - височина (H)
Собствена маса,  kg

универсална
количка

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

7
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БОКС КОЛИЧКА
BT-540

540
1200x800

240
160

1227
827

1080
49

BT-540
540

1000x700
240
160

1027
727

1080
43

BT-280
280

800x600
170
100

820
620

1013
32

БОКС КОЛИЧКИ BT

Бокс количките са универсално оборудване за транспортиране на дребногабаритни детайли, опаковки, 

кашони, кутии, текстил и др. Мрежестите страници предпазват товара от изпадане или разпиляване. 

Подходящи са за външна и вътрешна употреба в магазини, производствени и складови помещения, шивашки 

предприятия, болнични заведения и др. Подвижната надлъжна полустраница осигурява бърз и лесен достъп 

до вътрешността на количката. Основните модели, които се произвеждат и поддържат на склад, са с 

товароносимост от 280 kg до 540 kg, с различен размер на платформата. 

Тип
Товароносимост, kg
Размери на платформата ,  (axb) mm
Височина до  платформата ,  (h) mm
Диаметър на колелата ,  (D) mm
Габаритни размери, mm
  - дължина (A)
  - широчина (B)
  - височина (H)
Собствена маса, kg

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джантаBT

универсална
количка
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A

B

H

D

a

b

РЪЧНИ КОЛИЧКИ HT

HT-300
300

350x300
260

521
580

1254
14.2

РЪЧНИ КОЛИЧКИ
HT-200

200
350x300

200

521
570

1254
14.6

HT-100
100

327x249
200

474
528

1150
10.4

Ръчнате колички са удобни и широко разпространено оборудване за транспортиране на единични тежки 

товари, кашони, каси, чували, мебели, бяла техника  и т.н. Намират приложение във всички области на 

производството, в търговските и складовите помещения, изложбени зали, пешеходни зони и др. Основните 

модели са с товароносимост за 100 kg, 200 kg и 300 kg. Ръчната количка за 300 kg е с пневматични колела и е 

изключително удобна за неравни терени и лесно преодоляване на препятствия и прагове.

Тип
Товароносимост, kg
Размери на плота (axb), mm
Диаметър на колелата ,  (D) mm
Габаритни размери, mm
  - дължина (A)
  - широчина (B)
  - височина (H)
Собствена маса, kg

P 263/20-75RPK 262/20-75R-ROT

Пневматично колело,
пластмасова джанта

HT-100-GB

Пневматично колело,
метална джанта

HT-200-GB

VE 200/20RVPP 200/20R

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

универсални
колички

HT-300-PL

9



150
300x350

160

650
600
1501

22.8

КОЛИЧКА ЗА СТЪЛБИ

КОЛИЧКА ЗА СТЪЛБИ HTS-150

VE 160/20R

Ръчната количка за стълби е изключително удобна за транспортиране на тежки единични товари, кашони, 

касетки, чували, мебели, бяла техника и др., когато е необходимо преодоляването на стъпала и прагове. 

Подходяща е за външна и вътрешна употреба в жилищни, административни и индустриални сгради с трудно 

преодолими прагове и стълбища, без асансьори. Ръчната количка може да се ползва само от един човек, ако 

товара е обезопасен. Трите колела от всяка страна безпроблемно преодоляват стълбища, а специалния 

дизайн на дръжката позволява минимални усилия при издърпване на количката по стъпала нагоре и 

същевременно лесно спускане. 

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

HTS-150-GB

VPP 160/20R

HTS-150-GB

600

1
15

0

650

300

350

Ðàáî ò åí  öèêúë ï î  ñò úï àëî

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

универсална
количка

10



450

O 200

1
1

00

430

Ãàçî âà
áóòèëêà

7
00

GHTOC-150-GL
150

266x280
200

430
450

1100
10.4

КОЛИЧКА ЗА ГАЗОВА БУТИЛКА    

GHTOC-150-GL

Ръчните колички за газови бутилки са изделия на две колела, подходящи за транспортиране на стандартни 

газови бутилки. Моделът за една газова бутилка е с удобна единична дръжка, олекотена конструкция, 

товароносимост 150 kg и ходови колела на Blickle с плътен черен гумен бандаж. Моделът за две газови бутилки 

е с П-образна удобна дръжка, разделител за бутилките, товароносимост 300 kg и пневматични колела. И двата 

модела са оборудвани с верига, която осигурява стабилно захващане на газовите бутилки при тяхното 

транспортиране.  

GHTDC-300D-PL

GHTDC-300D-PL
300

492x280
260

564
798

1250
15.6

Тип
Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

798

1
2

50

O
26

0

Ãàçî âà
áóòèëêà

(280)

A

A

(~
1

60
0)

КОЛИЧКА ЗА ЕДНА ГАЗОВА БУТИЛКА GHTOC-150
И ЗА ДВЕ ГАЗОВИ БУТИЛКИ GHTDC-300D

VPP 200/20R

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

PK 262/20-75R-ROT

Пневматично колело,
пластмасова джанта

налична
на склад

универсална
количка

универсална
количка
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КОЛИЧКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ВАРЕЛИ HTTB-300

КОЛИЧКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ВАРЕЛИ
300
260 
200

878
700
967
12.9

HTTB-300-PL-GKL

Ръчната количка за транспортиране на варели е изключително функционално изделие, подходящо за 

преместване на универсални метални варели с обем 200/216 l. Благодарение на устройство за фиксиране на 

горния ръб на варела се обезпечава сигурност при захващането, транспортирането и освобождаването на 

варелите. Две пневматични ходови колела позволяват леко и плавно придвижване, а едно въртящо се 

подпорно колело от висококачествен черен плътен гумен бандаж, облекчава работата при транспортиране на 

варела.

HTTB-300-PL-GKL

LE-VPP 200R

Товароносимост, kg
Диаметър на колелата, mm
Диаметър на въртящото колело, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

7
00

878

O 200

O 260

9
67

O 595

m
ax

88
0

PK 262/20-75R-ROT

Пневматично колело,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

универсална
количка
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150
500x160

121
200

870
400

1338
11.1

SGT-150-GLКОЛИЧКА ЗА ПЛОСКОСТИ

КОЛИЧКА ЗА ПЛОСКОСТИ SGT-150

Количката за плоскости е изключително маневрено изделие на две колела с удобна двойна дръжка. 

Подходяща е за външна и вътрешна употреба при транспортиране на плоскости от ПДЧ, МДФ, технически 

шперплат, гипсокартон и др. Използва се предимно в строителството, мебелното производство и 

специализираните складове за плоскости. Компактните габарити и собствено тегло от едва 11 kg позволяват 

лесно транспортиране на количката между обекти.

Äúðâåí è
ï ëî ñêî ñòè

870

160

500

1
21

400

1
3

38

O
2

00

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

SGT-150-GL

VE 200/20R

VPP 200/20R

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

универсална
количка
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TMS-2000-4HPO

TMS-3900T-6HPO

ТРАНСПОРТНИ МЕХАНИЗМИ  и TMS TMF

Транспортните механизми са изделия с изключително малки габаритни размери и голяма товароносимост. 

Използват се за транспортиране на тежки машини и съоръжения на кратки разстояния. Подходящи са за 

вътрешна употреба по равни подови покрития. Предлагат се в два варианта – въртящи TMS с удобна дръжка за 

дърпане, които се поставят отпред и стационарни TMF, които се поставят отзад. Допълнителното гуменото 

покритие върху опорните повърхности предпазва от приплъзване и надраскване на товара. В зависимост от 

общото тегло на обекта за преместване се подбира подходящ набор от механизми. Ролките могат да бъдат от 

полиамид или полиуретан.

универсални
изделия
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TMF-2000-4HPO

TMF-3900T-6HPO

Висококачествен полиамид Висококачествен полиуретан

ТРАНСПОРТНИ МЕХАНИЗМИ
TMS-3900T

3900
85
6

116

340
340

1108
22

TMF-3900T
3900

85
6

116

340
370
116
14

TMF-2000
2000

85
4

116

350
190
116

6

TMS-2000
2000

85
4

116

260
300

1004
11

Тип
Товароносимост, kg
Диаметър на ролките, mm
Брой ролки, pcs
Височина до опорната повърхност, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

HPO 85x60/17-60K
HTH 85x60/17-60K

ТРАНСПОРТНИ МЕХАНИЗМИ  и TMS TMF

15

1
16

350 190

O
85

O85

340 370

11
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280
720x500

148
100

720
500
148
9.3

ПЛАТФОРМА P-200-720x500-GKL
Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

L-POTH 150K

P-1000-POTH

1200

696

800

O 150

2
38

ПЛАТФОРМИ  и P-1000-1200x800-POTH P-200-720x500-GKL 

Платформите P могат да бъдат с различни товароносимост и размери,  като за целта се подбират и съответния 

тип ходови колела на Blickle.

Полиамид с 
полиуретаново покритие

P-200-GKL

1000
1200x800

238
150

1200
800
238

34.4

P-1000-1200x800-POTH

B-VPP 100RLE-VPP 100R

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

специализирани
изделия
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500
1000x700

247
160

1240
700

1007
21.8

ТРАНСПОРТНА ТРЪБНА КОЛИЧКА

ТРАНСПОРТНА ТРЪБНА КОЛИЧКA   PTT-500-1000x700-GKL

PTT-500-1000x700-GKL

PTT-500-GKL B-VPP 160R

LE-VPP 160R

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

1240

10
07

24
7

700

Транспортната тръбна количка е подходяща за транспортиране на пакетирани и едрогабаритни товари, 

чували, мебели и др. Основно предимство пред стандартната платформена количка е олекотената 

конструкция. 

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

специализирано
изделие

17



2000
1800x1400

328
200

1832
1400
980

148.5

ПЛАТФОРМЕНА КОЛИЧКА PT-2000-1800x1400-ALST

O 200

9
80

1832 1400

3
28

L-ALST 200K

Висококачествен мек полиуретан,
алуминиева джанта

PT-2000-ALST

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

ПЛАТФОРМЕНА КОЛИЧКА PT-2000-1800х1400-ALST

Платформената количка е с голяма товароносимост – 2000 kg.  Предназначена е за лесно превозване на тежки 
товари. Ходовите колела на немската фирма Blickle са oт висококачествен многокомпонентен термореактивен 
полиуретан Blickle Softhane® с твърдост 75° Shore A и алуминиева джанта. 

B-ALST 200K

Висококачествен мек полиуретан,
алуминиева джанта

специализирано
изделие
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1000
1280x800

405
200

1494
800

1165
72.1

RTT-1000-1280x800-POTHРОЛГАНГОВА ТЕХНОЛОГИЧНА КОЛИЧКА

LE-POTH 200R

B-POTH 200R

RTT-1000-POTH

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

РОЛГАНГОВА ТЕХНОЛОГИЧНА КОЛИЧКА 
RTT-1000-1280x800-POTH

A

1
1

65

800

Ролганговата количка е подходяща за транспортиране на палетизирани товари на къси разстояния. Количката 

се ползва като завършващ или междинен елемент от ролгангова технологична линия. От края на ролганговата 

линия товара може с минимално усилие внимателно да бъде преместен върху количката и обратно. Количката 

е оборудвана със стопорна система, предпазваща товара от самопроизволно движение при транспортиране. 

Ходовите колела са полиамидни с полиуретанова работна повърхнина.

Полиамид с полиуретаново
покритие

Полиамид с полиуретаново
покритие

специализирано
изделие
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ПЛАТФОРМЕНА ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА

PTD-540-GKL

540
1000x700

240
160

1289
732

1000
32

PTD-540-1000x700-GKL
Товароносимост, kg
Размери на платформата ( , axb) mm
Височина до платформата ,  (h) mm
Диаметър на колелата ,  (D) mm
Габаритни размери, mm
  - дължина (A)
  - широчина (B)
  - височина (H)
Собствена маса, kg

ПЛАТФОРМЕНИ ТРАНСПОРТНИ КОЛИЧКИ 
 PTD-540-1000x700-GKL PTD-540ABB-1250x800-LEи 

Платформените транспортни колички са подходящи за пакетирани товари, чували, касетки, кутии и др. 
Предимството пред стандартната платформена количка е наличието на две дръжки, чрез които е възможно 
лесно движение в различни посоки, както и едновременно бутане/теглене от двама и повече човека. Всички 
ходови колела са въртящи и правят количката изключително маневрена дори в тесни помещения. 

LE-VPP 160R

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

специализирано
изделие

PTD-540ABB-LE

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

LE-VE 160R

500
1250x800

244
160

(1559)
832

1000
39.5

PTD-540ABB-1250x800-LEТип

h

A

a

H

B

O 160
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PTF-800-GKB

800
1470x768

283
200

1532
832

1158
48.8

ПЛАТФОРМЕНА ОГРАДНА КОЛИЧКА ЗА ПЛОСКОСТИ PTF-800-1500x800-GKB

LE-VE 200R

B-VE 200R

2
83

1
1

58

1532 832

O 200

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

ПЛАТФОРМЕНА ОГРАДНА КОЛИЧКА ЗА ПЛОСКОСТИ

Платформената оградна количка за плоскости е  подходяща за дългомерни материали, ПДЧ/МДФ 

плоскости, листове шперплат, гипсокартон, дървен материал, летви, топове с платове и др. Отличава се с две 

големи надлъжни прегради, които предпазват товара и позволяват лесно придвижване и едновременно 

бутане от двама и повече човека. 

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие

PTF-800-1500x800-GKB

21



800
1200x800

303
200

1232
832

1503
66.5

КОЛИЧКА ЗА ПЛОСКОСТИ PTF-800D-1200x800-GKB-FI

B-VE 200R

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

КОЛИЧКА ЗА ПЛОСКОСТИ PTF-800D-1200x800-GKB-FI

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

LЕ-VE 200R-FI

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

PTF-800D-GKB-FI

832

1
2
7
01
20

0

1232

O 200

1
5
0
3

700

1
00

0

Количката за плоскости е подходяща за дългомерни материали, ПДЧ/МДФ плоскости, листове шперплат, 

гипсокартон, дървен материал, летви и др. Отличава се с четири успоредни надлъжни прегради, които 

позволяват разпределението на товара по видове. Двете външни прегради са фиксирани, а двете вътрешни 

могат да се местят в пет възможни позиции, в зависимост от товара. Преградите осигуряват и удобство при 

едновременно бутане от двама и повече човека. Дъното е от шперплат. Въртящите ходови са със спирачка за 

допълнителна сигурност при наклонен терен.

специализирано
изделие
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ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА ЗА СТЪКЛА   TTAG-300-1000x700-GKL

300
1000x700

195
125

1079
760

1057
36.5

ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА ЗА СТЪКЛА TTAG-300-1000x700-GKL
Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

TTAG-300-GKL
B-VPP 125R

147 147147

1
95

71
2.

5

760

10
57

86
2.

5

(1079)

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

LE-VPP 125R

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Транспортната количка за стъкла е изделие, проектирано съобразно специфични изисквания на клиент за 

транспортиране и съхранение на автомобилни стъкла. Има шест успоредни надлъжни прегради, които 

предпазват товара и улесняват разпределението му. Двете външни прегради са фиксирани, а четирите 

вътрешни могат да се демонтират в зависимост от естеството на работа.  На дъното и преградите са монтирани 

омекотяващи елементи за да предпазват транспортираните стъкла от нараняване и счупване.

специализирано
изделие
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250
1000x650

1120
100

1155
650

1120
22

ТРАНСПОРТНА ТАБЛЕНА КОЛИЧКА TTC-250-1000x650x750-VPA

LRA-VPA 100К-FI

Сива нецапаща гума

LRA-VPA 100К

TTC-250-VPA

Товароносимост, kg
Размери на плота, mm
Височина до плота, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

ТРАНСПОРТНА ТАБЛЕНА КОЛИЧКА TTC-250-1000х650х750-VPA

1
12

0

1155 650

O 100

Транспортната таблена количка има олекотена конструкция с компактна дръжка и плот от ПДЧ. Подходяща е за 

подвижна работна маса, а благодарение на свободния достъп до плота от всички страни, може да се ползва от 

няколко човека едновременно. Всички ходови колела са въртящи, от сива нецапаща гума и осигуряват 

маневреност на изделието, а спирачките на две от тях осигуряват нейното застопоряване.

Сива нецапаща гума

TTC-250-VPA

специализирано
изделие
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TTC-150-1000x700x800-GKB
150

1000x700
920x684

635
165
800
75
80

1090
700
800
32

ТРАНСПОРТНА ТАБЛЕНА КОЛИЧКА
Обща товароносимост, kg
Размер на горния плот, mm
Размер на долния плот, mm
Разстояние между горния и долния плот, mm
Височина до долния плот, mm
Височина до горния плот, mm
Товароносимост на плот, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

1
65

8
00

1000

700

O 80

1090

6
35

TTC-150-GKB

LЕ-VE 80R

B-VE 80R

ТРАНСПОРТНА ТАБЛЕНА КОЛИЧКА TTC-150-1000х700х800-GKB

Транспортната таблена количка е изделие с компактна дръжка и два плота от ПДЧ. Подходяща е за подвижна 

работна маса, а благодарение на свободния достъп до плотовете от всички страни, може да се ползва от 

няколко човека едновременно. Ходовите колела са от висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална 

джанта.

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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ТРИРАФТОВА РАБОТНА МАСА  TTTC-300W-1000х750-TPA

TTTC-300W-TPA�

TTTC-300W-1000x750-TPA
300

1000x700
400, 600

134
100
50

1050
750

1224
46.8

ТРИРАФТОВА РАБОТНА МАСА
Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Височина до долния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

Сива нецапаща гума, 
двойно колело

LMDA-TPA 50K-FI-FK

Трирафтовата работна маса е изделие с три плота от ПДЧ. Работната маса може да се ползва от няколко човека 

едновременно. Благодарение на компактните си размери, трите нива, липсата на дръжка и малкия диаметър 

на въртящите двойни ходови колела, позволяват удобно сортиране и съхранение на много продукти 

едновременно, както и маневреност в тесни пространства. Всички ходови колела са със спирачки.

специализирано
изделие
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ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА TWT-210E-600x450-VPA-FI

TWT-210E-600x450-VPA-FI
210

600x400
458
184

1100
70

100

650
450

1277
31.5

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА
Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Височина до долния рафт, mm
Височина до горния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

TWT-210E-VPA-FI�

LRA-VPA 100К-FI-FA

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка

LRA-VPA 100К-FA

Таблената работна маса е изделие с три плота от ПДЧ плоскости. Горният плот е оборудван от три страни с 
бордове от ПДЧ. От три страни изделието е оградено с мрежа, която предпазва товара от изпадане и 
разпиляване. Изделието е подходящо да се използва за подвижна работна маса , върху която могат да се 
поставят деликатни и дребногабаритни товари. Компактните размери позволяват работа в тесни 
пространства, а въртящите колела, две от които са оборудвани със спирачки,  я правят изключително 
маневрена. 

специализирано
изделие
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21
3

8
75

610800

1
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8

6
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0

6
2
0

87
5

(6
0

+
2
)

(1
8
)

O 125

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

LE-VE 125R

TWT-300ABB-800x600-LE
300

800x600
662
213
875
150
125

850
610

1028
32.8

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА
Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Височина до долния рафт, mm
Височина до горния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА TWT-300ABB-800х600-LE

Таблената работна маса е изделие с два плота от ПДЧ плоскости. Горният плот е оборудван от три страни с 
бордове от ПДЧ. Изделието е подходящо за подвижна работна маса, а благодарение на свободния достъп до 
плотовете от всички страни, може да се ползва от няколко човека едновременно. Работната маса намира 
приложение в големи логистични центрове, складови и производствени помещения. Всички ходовите колела 
са въртящи и осигуряват голяма маневреност при движение в тесни пространства.

TWT-300ABB-LE

специализирано
изделие
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TWT-300-1000x600-GKB
300

958x560
620
213
875
150
125

1008
610

1028
26.7

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА
Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между горния и долния рафт, mm
Височина до долния рафт, mm
Височина до горния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

TWT-300-GKB

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА TWT-300-1000х600-GKB

Таблената работна маса е изделие с два ПДЧ плота и стойка, предназначена за поставяне на монитор на 

компютър, кайто се поставя на долния рафт.  Операторът винаги има готово мобилно работно място, което се 

премества там където е необходимо.  Изделието е подходящо е за употреба предимно в големи складови и 

производствени помещения. 

B-VE 125R

LЕ-VE 125R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА TWT-300-1000x500-PATH-FI  

TWT-300-PATH-FI�

Таблената работна маса е изделие с два плота от ПДЧ плоскости. Горният плот е оборудван от три страни с 

бордове от ПДЧ. От три страни изделието е оградено с мрежа, която предпазва товара от изпадане и 

разпиляване. Изделието е подходящо да се използва за подвижна работна маса, върху която могат да се 

поставят деликатни и дребногабаритни товари. Ходовите колела са въртящи, полиамидни с полиуретанова 

работна повърхнина и предпазни капачки, като две от колелата са оборудвани със спирачки.

TWT-300-1000x500-PATH-FI
300

960x470
650
213
875
150
125

1050
500

1028
27.3

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА
Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между горния и долния рафт, mm
Височина до долния рафт, mm
Височина до горния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

Полиамид с полиуретаново покритие, 
предпазна капачка

LE-PATH 125K-FK-FI

Полиамид с полиуретаново покритие,
предпазна капачка

LE-PATH 125K-FK

специализирано
изделие
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ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА TWT-300DHL-1000x400-GKB

TWT-300DHL-1000x400-GKB
300

914x400
660
213
875
150
125

1000
400

1052
41.2

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА
Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между горния и долния рафт, mm
Височина до долния рафт, mm
Височина до горния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

TWT-300DHL-GKB

B-VE 125R

LЕ-VE 125R-FI

LЕ-VE 125R

Таблената работна маса е изделие с два плота от ПДЧ плоскости, като горния плот е оборудван от три страни с 

малък борд от ПДЧ. От три страни количката е оградена с мрежа, която предпазва товара от изпадане и 

разпиляване. Под горния плот е монтирана метална каса оборудвана с ключалка. Изделието се използва за 

подвижна работна маса, за съхранение на деликатни и дребногабаритни товари, документи и лични вещи. 

Намира приложение в големи складове и логистични центрове. 

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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PTDF-150-VPA

ДВУРАМКОВА КОЛИЧКА
150

1250x850
400
900
75

100

1492
900

1228
23.6

PTDF-150-1200x800-VPA
Обща товароносимост, kg
Размери на рамките, mm
Височина до долната рамка, mm
Височина до горната рамка, mm
Товароносимост на рамка, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

ДВУРАМКОВА КОЛИЧКА PTDF-150-1200х800-VPA
12

28

40
0

90
0

Q=75 kg

O 100

Q=75 kg

9001492

Двурамковата количка е изделие на две нива, проектирана за транспортиране на касети. Всички ходови 

колела са въртящи и осигуряват голяма маневреност на количката, както и удобна работа в тесни 

пространства. Колелата са от сива нецапаща гума и не оставят следи по деликатни подови настилки при 

вътрешна употреба. 

LRA-VPA 100К-FA

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка

специализирано
изделие
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1
66

500700*

Q=100 kg

Q=80 kg

7
50

1
1

50

8
5

8
5

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА PTDS-181LC-700X500-VPA 

Двурафтовата количка е разработена за транспортиране и съхранение на съдове с технологични течности. 
Всеки от рафтовете е изпълнен като тава с борд и предотвратява замърсяването на работните площи с 
използваните в производствените процеси течности. Количката е подходяща за сервизни и производствени 
помещения. Всички ходови колела са със сива нецапаща гума и предпазна капачка.

PTDS-181LC-VPA

LRA-VPA 100K-FA

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка

специализирано
изделие

PTDS-181LC-700x500-VPA
180

700x500
166
750
80

100
100

700
500

1150
23.5

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА
Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Височина до платформата, mm
Височина до горен рафт, mm
Товароносимост на горен рафт, kg
Товароносимост на долен рафт, kg

mmДиаметър на колелата, 
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

33



LRA-VPA 75К-FA

Сива нецапаща гума

Обща товароносимост, kg
Товароносимост на долна платформа, kg
Товароносимост на горна платформа, kg
Размери на платформа, mm
Височина до долна платформа, mm
Височина до горна платформа, mm
Диаметър на колела, mm

mmГабаритни размери, 
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

КОМБИНИРАНА КОШ-КОЛИЧКА CCPT-150-850x500-VPA
150
100
50

867x527
162
615
75

867
527

1015
23

6
15

1
62

Q=100 kg

Q=50 kg

10
1
5

O 75

867 527

CCPT-150-VPA

КОМБИНИРАНА КОШ-КОЛИЧКА CCPT-150-850х500-VPA 

Комбинираната кош количка е изделие, което съчетава долен рафт и горен кош и е алтернатива на два други 

типа специализирани колички - Двурафтова и Двукошова. Подходяща е за транспортиране на всякакви товари 

– кашони, кутии, папки, опаковки, дребногабаритни детайли и др., в административни, производствени и 

складови помещения. Компактната форма, двете дръжки и съчетанието между рафт и кош, я правят удобна за 

придвижване на детайли между производствени линии, както и за подготовка и сортиране на стоки в 

складове. Всички ходови колела са въртящи, от сива нецапаща гума, и осигуряват маневреност на количката.  

специализирано
изделие
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LRA-VPA 75K-FA

Обща товароносимост, kg
Товароносимост на долна платформа, kg
Товароносимост на горна платформа, kg
Размери на платформа, mm
Височина до долна платформа, mm
Височина до горна платформа, mm
Диаметър на колела, mm

mmГабаритни размери, 
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

150
80
70

700x450
162
685
75

752
502

1015
22

ДВУКОШОВА КОЛИЧКА TCT-150-700x450-VPA

Q=80 kg

68
5

752 502

16
2

Q=70 kg

10
15

O 75

TCT-150-VPA

ДВУКОШОВА КОЛИЧКА

Двукошовата количка  е изделие, подходящо за транспортиране на всякакви товари – кашони, кутии, папки, 

дребногабаритни детайли и др., в административни, производствени и складови помещения. Компактната 

форма, двете дръжки и двата коша я правят удобна за придвижване между производствени линии, както и за 

подготовка и сортиране на стоки в складове. Всички ходовите колела са въртящи, от сива нецапаща гума, и 

осигуряват маневреност на количката. 

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка

специализирано
изделие

 TCT-150-700x450-VPA 
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SFT-100-950x470-VPA
100

950x470
550
148
723
50
75

1070
470
998
18.3

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА
Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Височина до долния рафт, mm
Височина до горния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

Q=50 kg

Q=50 kg

Çàêà÷àëêè

9
98

470

5
50

8
17

1070

1
48

7
23

Í àäëúæí î  ðàçï î ëî æåí è
êóòèè SLO A300/260

Í àï ðå÷í î  ðàçï î ëî æåí è
êóòèè SLO A300/260

SFT-100-VPA

LRA-VPA 75К-FI-FA

LRA-VPA 75К-FA

BRA-VPA 75К-FA

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА SFT-100-950х470-VPA

Двурафтовата количка тип SFT е изделие, изработено съобразно специфични изисквания на клиент. Тя се 

отличава с обезопасен от три страни горен рафт и силно извита дръжка, позволяваща количката да се прибира 

под стелажи. Размерите на рафтовете са проектирани, за да побират точно определен брой кутии с конкретни 

размери. Всички ходовите колела са въртящи, от сива нецапаща гума и осигуряват маневреност на количката в 

тесни коридори.    

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка

специализирано
изделие
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B-VE 80R

LE-VE 80R

PTDS-150-900x700-GKB
150

850x650
500
147
672
75
80

988
700

1081
27.4

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА
Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Височина до долния рафт, mm
Височина до горния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

1
47

6
72

700

1
0

81

5
00

650

850

988

PTDS-150-GKB

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА PTDS-150-900х700-GKB

Изделието е изработено със специфично извита ръкохватка съгласно изискванията на клиент да може да се 

прибира под работни и сортировъчни  маси без да заема място в помещенията, когато не се използва. Горният 

рафт е обезопасен от три страни. Подходяща е за транспортиране на опаковани товари – кашони, кутии и др., в 

производствени и складови помещения. Използва се предимно за подготовка и сортиране на стоки в 

складове. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта.

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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B

H

Q1

Q2

D

A

a b

h
1

h
2

PTDS-300-GKB

PTDS-300-1000x600-GKB
300

1000x600
150
195
555
125

1193
625
983
29.8

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА
PTDS-150-800x600-GKB

150
800x600

75
170
555
100

993
625
958
16.5

Тип
Обща товароносимост, kg
Размери на платформите ,  (axb) mm
Товароносимост на платформа , (Q1, Q2) kg
Височина до платформа ,  (h1) mm

 (h2) mmРазстояние между платформите , 
Диаметър на колелата ,  (D) mm
Габаритни размери, mm
  - дължина (A)
  - широчина (B)
  - височина (H)
Собствена маса, kg

ДВУРАФТОВИ КОЛИЧКИ 

PTDS-150-800x600-GKB PTDS-300-1000x600-GKB  и 

Двурафтовите колички тип PTDS са изделия с две удобни дръжки, които позволяват бутане/дърпане от двете 

страни на количката. Подходящи са за транспортиране на всякакви товари – кашони, кутии, детайли и др., в 

производствени и складови помещения. Двата рафта позволяват по-голяма вместимост и удобство за 

преместване на детайли между производствени линии, както и за подготовка и сортиране на стоки в складове. 

Двурафтовите колички се произвеждат в два варианта, с товароносимост за 150 kg и за 300 kg, с различни 

размери на платформите. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална 

джанта.

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирани
изделия
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ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА PTDS-150S-650х450-VPA

PTDS-150S-650x450-VPA
150

650x450
166
500
75

100

700
500
820

16.3

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА
Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Височина до платформата, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

LRA-VPA 100K-FA

PTDS-150S-VPA

82
0

650 450

O 100

16
6

69
0

500700

50
0

Двурафтовата количка е специализирано изделие, което се отличава от останалите двурафтови колички с 

липсата на дръжка, което позволява компактно подреждане на изделието едно до друго при минимално 

заемане на работна площ. Горният рафт е обезопасен от три страни. Подходяща е за транспортиране на 

заготовки в производствени помещения, когато количката се премества между обособени работни места.

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка

специализирано
изделие
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ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА PTDS-350-1200x800-GKB-FI 

PTDS-350-1200x800-GKB-FI
350

1200x800
195
530
150
125

1450
800

1093
41.6

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА
Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Височина до платформата, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

LЕ-VE 200R-FI

LЕ-VE 125R

PTDS-350-GKB-FI

1
95

7
25

1200

1
0

93

Q=150 kg

Q=150 kg

5
30

8
0

200

(8
05

)

O 125

800

1450

Двурафтова количка е изделие с две удобни дръжки и рафтове, подходящи за съхранение и транспортиране на 

опаковани товари и едри компоненти. Отличава се с допълнителен ограден кош за поставяне на консумативи 

и инструменти. Ходовите колела са от висококачествен гумен бандаж и метална джанта, а въртящите се са със 

спирачки.

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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PTDS-300BHTC-1300x695-GKB-EL
300

1300x695
725
195
940
150
125

1514
695

1320
50.5

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА
Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Височина до долния рафт, mm
Височина до горния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

PTDS-300BHTC-GKB-EL

LE-VE 125R-EL

Плътен гумен бандаж,
метална джанта,
електропроводими

Двурафтова количка е специализирано изделие на две нива и позволява удобно сортиране, съхранение и 

транспортиране на товари и заготовки. Допълнителната дръжка обезпечава удобство при работа с количката. 

Използва се в складови и производствени помещения за изработка на електронни компоненти, в които се 

изисква елиминиране на статичното електричество. За тази цел са използвани съответния тип 

електропроводими ходови колела.

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА PTDS-300BHTC-1300x695-GKB-EL

B-VE 125R-EL

Плътен гумен бандаж,
метална джанта,
електропроводими

специализирано
изделие
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PTDS-400А-1200x800-GKB-EL
400

1200x800
555
245
800
200
160

1386
800

1100
36.2

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА
Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Височина до долния рафт, mm
Височина до горния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

LE-VE 160R-EL

Плътен гумен бандаж,
метална джанта,
електропроводими

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА ESD PTDS-400A-1200x800-GKB-EL

B-VE 160R-EL

Плътен гумен бандаж,
метална джанта,
електропроводими

Ðèô åë Al 1.5 mmQ=200 kg

Q=200 kg

24
5

80
0

11
00

O 160

800

1200

Ðèô åë Al 1.5 mm

PTDS-400A-GKB-EL

специализирано
изделие

Двурафтова количка е  изделие на две нива тип  ESD. Използва се в складови и производствени помещения, в 

които се изисква елиминиране на статичното електричество.  Рафтовете са от алуминиева рифелова 

ламарина, която е закрепена с нитове, като по този начин се създава необходимия контакт между количката и 

пода. Количката е подходяща за експлоатация в силно взривоопасни производствени и складови  помещения. 

Използвани са подходящ тип електропроводими ходови колела. 
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PTDS-291-1000x600-GKB
290

958x560
500
195
720
145
125

1090
610

1028
46

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА
Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Височина до долния рафт, mm
Височина до горния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

PTDS-291-GKB

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА PTDS-291-1000х600-GKB

LЕ-VE 125R

B-VE 125R

Двурафтова количка е  изделие, изработено съгласно изискванията на клиент за интензивно използване в 

складови помещения. Конструкцията е изключително здрава и устойчива на удари при нейната експлоатация. 

Изделието има два рафта, като едната дръжка е наклонена за удобство при работа. Трите страни на количката са 

оградени с мрежа. Подходяща е за транспортиране на всякакви товари – кашони, кутии, дребногабаритни 

детайли и др., в производствени и складови помещения. Използва се често за подготовка и сортиране на стоки в 

складове. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта. 

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие

610

1
0

28

5
00

1
95

7
20

O 125

1090
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778

1
7

00

1
95

O 125

700

БОКС КОЛИЧКА С ПОДВИЖЕН РАФТ
300

700x780
195
125

778
700

1700
43

BTS-300-700x780x1700-GKB

BTS-300-GKB

Обща товароносимост, kg
Размер на подвижния рафт, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

БОКС КОЛИЧКА С ПОДВИЖЕН РАФТ  BTS-300-700х780х1700-GKB

Бокс количката с подвижен рафт е специализирано изделие, изработено в съответствие със специфични 

изисквания на клиент. Тя е оградена от три страни с мрежи, които предпазвт  товара от изпадане или 

разпиляване, а четвъртата страна е изцяло отворена и осигурява лесен достъп до съдържанието на количката. 

Подвижният рафт и дъното на количката са от ПДЧ. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен 

бандаж и метална джанта. 

B-VE 125R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

LE-VE 125R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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ТРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTTS-300-1000x600-GKB-SG
300

1000x600
400
100
280
200

1150
600

1496
50.3

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

PTTS-300-GKB-SG

4
0
0

4
0
0

6001150

2
8
0

1
4
9

6

O 200

ТРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTTS-300-1000x600-GKB-SG 

Количката е специализирано изделие с голяма обща използваема площ, разпределена между три рафта. 

Подходяща е за сортиране и транспортиране на едрогабаритни и опаковани товари. Използва се в складови и 

производствени помещения, шивашки предприятия и логистични центрове. Ходовите колела са със сив 

нецапащ гумен бандаж, метална джанта и допълнителна предпазна капачка, което ги прави подходящи за 

деликатни и силно замърсени подови настилки.

LE-VE-200R-FI-SG-FA

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка

LE-VE 200R-SG-FA

B-VE 200R-SG-FA

специализирано
изделие
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ТРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTTS-300W-900x600-GKB 

ТРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTTS-300W-900x600-GKB
300

850x550
400
100
280
200

1020
600

1250
41

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

LЕ-VE 200R

B-VE 200R

PTTS-300W-GKB

4
00

1020 600

2
8
0

12
5
0

O 200

850 550

7
0
5

Трирафтовата количка е изделие с голяма височина и възможност за удобно сортиране, съхранение и 

транспортиране на всякакви товари в складови и производствени помещения. Допълнителната дръжка е 

много удобна, когато количката е натоварена. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен 

бандаж и метална джанта, с диаметър 200 mm, което позволява по-лесно придвижване и преминаване през 

неравен терен. 

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА ЗА ТУБИ
400

1030x820
130, 130

195
325, 300

125

1032
822

1190
55

TTT-400-GKB

Обща товароносимост, kg
Размери на рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Височина до платформата, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

3
25

3
00

1
1

90

1032

1
95

822

O 125

TTT-400-1000x800-GKB

ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА ЗА ТУБИ TTT-400-1000х800-GKB

B-VE 125R

Транспортната количка за туби е специализирано изделие на три нива, изработено съобразно специфични 

изисквания на клиент. Количката е изработена за транспортиране на туби с точен размер. Тя е с две дръжки, 

предпазна мрежа от две страни и разделител по средата за оптимална вместимост. Ходовите колела са с 

висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта.

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

LE-VE 125R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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ТРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTTS-300-550x650-GKB
300

650x550
450
100
195
125

706
698

1309
39

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

разделител за рафт

4
50

4
50

1
95

1
3

09

1
90

706 698

5
50

m
in

R
49

7

7
00 R

292

ТРИРАФТОВА КОЛИЧКА -PTTS-300 550х650-GKB

Трирафтовата количка е специално създадена като високо маневрен модел за работа в стеснени пространства. 

В количката е използвано специфично разположение на ходовите колела, което позволява завъртането на 

място. Тя е оградена от две страни с мрежи, които предпазват товара от изпадане или разпиляване. Трите 

рафта осигуряват удобство при двустранно подреждане на стоката. Подходяща е за транспортиране на 

опаковани стоки – кашони, кутии и др. Използва се в магазини, производствени и складови помещения, 

шивашки предприятия, болнични заведения и др. По желание на клиента може да се сложи разделител на 

рафтовете, за сортиране на различни видове товари. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен 

гумен бандаж и метална джанта. 

PTTS-300-GKB

B-VE 125R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

LE-VE 125R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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LE-VE 125R-FI-SG-FA

LE-VE 125R-SG-FA

B-VE 125R-SG-FA

ТРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTTS-200-700x600-GKB-SG
200

700x600
500
100
50

195
125

760
598

1855
35.3

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояния между рафтовте, mm
Товароносимост на долния рафт, kg
Товароносимост на горните рафтове, kg
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

PTTS-200-GKB-SG

ТРИРАФТОВА КОЛИЧКА  PTTS-200-700х600-GKB-SG

Трирафтовата количка е оградена от три страни с мрежи, които предпазват товара от изпадане или разпиляване, 

а четвъртата страна е изцяло отворена и има лесен достъп до съдържанието на количката. Трите рафта осигуряват 

удобство при подреждане на стоката. В горния край на количката е предвидено е място за информационна 

табела, индентифицираща съдържанието и предназначението на товара. Подходяща е за транспортиране на 

дребногабаритни детайли, опаковки, кашони и др. Използва се в магазини, производствени и складови 

помещения, шивашки предприятия, болнични заведения и др. Ходовите колела са със сив нецапащ гумен 

бандаж, метална джанта и предпазни капачки.  

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка

специализирано
изделие
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ТРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTTS-290-1000x600-GKB
290

980x548
500
100
195
125

1150
600

1421
50.7

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

600

5
00

1150

5
00

1
95

O 125

1
4

21

ТРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTTS-290-1000X600-GKB

Този модел трирафтова количка е широко използвано изделие. Тя е оградена от три страни с мрежи, които 

предпазват товара от изпадане или разпиляване, а четвъртата страна е изцяло отворена и има лесен достъп до 

съдържанието на количката. Трите рафта осигуряват удобство при подреждане на стоката. Подходяща е за 

транспортиране на дребногабаритни детайли, опаковки, кашони и др. Количката е с удобна дръжка. Ходовите 

колела  са с  висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта. 

B-VE 125R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

LE-VE 125R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

PTTS-290-GKB

специализирано
изделие
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БОКС КОЛИЧКА С ПОДВИЖНИ РАФТОВЕ BTS-300-800x600x1650-VE
300

800x600
подвижни

195
300 / 400

100
125

800
600

1650
40.1

БОКС КОЛИЧКА С ПОДВИЖНИ РАФТОВЕ
 BTS-300-800x600x1650-VE 

BTS-300-VE

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Тип на рафтовете, type
Височина до платформата, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

(3
0
0
..
..
4

0
0
)

A

800

1
6

5
0

1
9
5

O 125

600

B-VE 125R

LЕ-VE 125R-FI

Бокс количкатата с подвижни рафтове е специализирано изделие, изработено съобразно специфични 

изисквания на клиент. Тя е обезопасена с мрежа от три страни, която предпазва товара от изпадане или 

разпиляване. Има два подвижни рафтa, които осигуряват удобство при подреждане на стоката. Подходяща е за 

вътрешна и външна употреба в складове и логистични центрове. Използва се за подготовка, сортиране и 

транспортиране на опаковани стоки. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и 

метална джанта. За фиксиране на количката, въртящите колела са със спирачка.

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА С ПОДВИЖНИ РАФТОВЕ
 TTS-302-800х600х1650-PATH

ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА С ПОДВИЖНИ РАФТОВЕ TTS-302-800x600x1650-PATH
300

800x600
подвижни

100
197

400 / 460
125

800
600

1650
30.2

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Тип на рафтовете, type
Товароносимост на рафт, mm
Височина до платформата, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

LE-PATH 125G-FI

Полиамид с полиуретаново
покритие

LE-PATH 125G

B-PATH 125G

TTS-302-PATH

800

1
6

5
0

1
9

7

600

Транспортната  количка с подвижни рафтове е специализирано изделие, изработено като разглобяема 

конструкция от отделни пана, съобразно  изискванията на клиент. Тя е обезопасена с мрежи от две страни, 

които предпазват товара от изпадане или разпиляване. Има два подвижни рафтa, които осигуряват удобство 

при подреждане на стоката. Подходяща е за вътрешна и външна употреба в складове и логистични центрове. 

Покритието на металната конструкция е прахово-полимерно, като е възможно и изпълнение с елекролитно 

поцинковане. Използва се за подготовка, сортиране и транспортиране на опаковани стоки. Ходовите колела са 

полиамидни с полиуретанова работна повърхнина. За фиксиране на количката, въртящите колела са със 

спирачка.

специализирано
изделие
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ТРАНСПОРТЕН КОНТЕЙНЕР RC-500Zn-870x570-PATH 

RC-500Zn-870x570-PATH
500

870x570
подвижни

195
658 / 396

100
125

923
620

1725
35.8

RC-500Zn-PATH

LE-PATH 125G

B-PATH 125G

ТРАНСПОРТЕН КОНТЕЙНЕР
Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Тип на рафтовете, type
Височина до платформата, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

6
58

(100)

(1
9

8)

B

(93)

923

570870

620

O 125

Ñòðàí èöà
î òâî ðåí à

A

1
7

25

1
95

8
53

3
96

1
2

37

Ä
î

ë
åí

ð
àô

ò
êà

òî
ñò

ðà
í

è
ö

à

Буфер, който се поставя се отдолу в четирите ъгъла и
предпазва количката от нараняване.

Буфер, който се монтира отстрани на количката
и я предпазва от нараняване.

Транспортният контейнер  е изделие, което се използва в хотели и СПА центрове като камериерско 

оборудване. Количката изцяло е изпълнена като сглобяема конструкция и е оборудвана с два подвижни рафта, 

което позволява разделно сортиране на спалното бельо и хавлиите. Възможността долният рафт да се закача 

като вертикална страница позволява оформянето на долната част на количката като полубокс и събирането на 

неподредено бельо. Изделието е изпълнено като сглобяема конструкция и всички елементи на количката са 

галванично поцинковани и следователно резистентни на влага и химически реагенти. Количката е оборудвана 

със силиконови предпазители, непозволяващи нараняването на  стени и врати при нейното използване. 

Ходовите колела са полиамидни със сив нецапащ върху мокър под полиуретанов бандаж. 

Полиамид с полиуретаново
покритие

Полиамид с полиуретаново
покритие

специализирано
изделие
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ТРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTTS-600L-1500x600x2000-GKL-FI
600

1500x600
600 /517

200
280
200

1550
600

2000
71.2

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

ТРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTTS-600L-1500x600x2000-GKL-FI 

PTTS-600L-GKL-FI

LE-VPP 200R-FI

Трирафтовата количка е специализирано изделие с голяма обща използваема площ, разпределена между три 

рафта. Тя се отличава от останалите трирафтови колички с големите си размери и товароносимост. Оградена е 

от три страни с мрежа, която предпазва товара от изпадане и разпиляване. Оборудвана е с удобни дръжки от 

двете страни. Подходяща е за сортиране и транспортиране на едрогабаритни и опаковани товари. Използва се 

в складови и производствени помещения, шивашки предприятия и логистични центрове. Ходовите колела са с 

черен плътен гумен бандаж, а въртящите са със спирачка.

B-VPP 200R

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

специализирано
изделие

54



ТРИРАФТОВА БОКС КОЛИЧКА BTТS-500E-1200x800x1500-GKB-FI
500

1150x755
241
200
150
475
160

1200
800

1876
50.5

ТРИРАФТОВА БОКС КОЛИЧКА BTTS-500E-1200х800x1500-GKB-FI  

BTTS-500E-GKB-FI

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Височина до платформата, mm
Товароносимост на дъно kg
Товароносимост на рафт, kg
Разстояние между рафтовете, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

800

1
8

76

4
75

4
75

Ñòðàí èöà áåç ì ðåæà

635

Ì ðåæà 50x50xO4

2
41

1200

5
38

1
5

38

150 kg

150 kg

200 kg 1
88

O 160

Трирафтовата бокс количка  е  изделие с три неподвижни рафта. Тя е оградена от три страни с мрежи, които 

предпазват товара от изпадане или разпиляване. Отличава се от други модели колички с рафтове и мрежа с 

това, че от четвъртата отворена страна на рафтовете има допълнителни бордове, предпазващи товара от 

падане. Подходяща е за транспортиране на дребногабаритни детайли, опаковки, кашони, текстил и др. 

Използва се в логистични центрове, складови и производствени помещения.

B-VE 160R

LЕ-VE 160R-FI

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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ЧЕТРИРАФТОВА КОЛИЧКА  PTFS-350-1200x800-GKB-FI

PTFS-350-GKB-FI

B-VE 125R

LЕ-VE 125R-FI

ЧЕТРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTFS-350-1200x800-GKB-FI
350

1200x750
400
80

195
125

1250
800

1600
57.7

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

1
95

7501200

1
60

0

Q=80 kg

Q=80 kg 4
00

Q=80 kg

Q=80 kg

4
00

4
0

0

1250 800

Четирирафтовата количка е изключително подходящи за съхранение, разпределение и транспортиране на 

опаковани товари, кутии и кашони. Голямата обща използваема площ, разпределена между четирите рафта, 

оптимизира използването на работните и складовите помещения. Ходовите колела са от висококачествен 

гумен бандаж и метална джанта, а въртящите са със спирачки.

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Височина до долния рафт, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

ЧЕТИРИРАФТОВА КОЛИЧКА
200

600x400
460
50

177
100

650
450

2000
29

PTFS-200-600x400x2000-VPA

A
450

2
0

00

1
77

4
60

4
60

4
60

143

1
14

Êóòèè

650

O 100

B

B

PTFS-200-VPA

LRA-VPA 100K-FA

ЧЕТИРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTFS-200-600х400х2000-VPA

Този модел четирирафтовата количка е изделие, създадено да се използва предимно в тесни коридори между 

стелажи и при ограничени пространства. Тя е оградена от две страни с мрежи, които предпазват товара от 

изпадане или разпиляване, а двете отворени страни позволяват нейното двустранно натоварване и 

разтоварване. Подходяща е за транспортиране на опаковани стоки – кашони, кутии и др. Използва се в 

магазини и складови помещения. Всички ходовите колела са въртящи, от сива нецапаща гума, което прави 

количката изключително маневрена и удобна за работа.

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка

специализирано
изделие
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ЧЕТИРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTFS-300-976x652x1801-PATH-FI

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Товароносимост на неподвижния рафт, kg
Товароносимост на подвижните рафтове, kg
Височина до неподвижния рафт, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

ЧЕТИРИРАФТОВА КОЛИЧКА
3 00

926x602
100
50

995
387, 413, 397

125

976
652

1808
59.5

PTFS-300-976x652x1801-PATH-FI

LE-PATH 125K-FK-FI

LE-PATH 125K-FK

652976

1
8

08

1
95

3
97

3
87

O 125

4
13

926 602

PTFS-300-PATH-FI

Четирирафтовата количка е разработена в съответствие със специфични изисквания на клиент. Тя е оградена 

от три страни с мрежи, които предпазват товара от изпадане или разпиляване. Четирите рафта осигуряват 

удобство при подреждане на стоката, а двата средни от тях са подвижни и пространството лесно се 

трансформира, когато е необходимо. Подходяща е за транспортиране на опаковани стоки, детайли, текстил и 

др. Използва се в магазини, складови помещения, шивашки предприятия и логистични центрове. Всички 

ходовите колела са въртящи, от полиамид с полиуретанова работна повърхнина. Количката е изключително 

маневрена и удобна за работа в тесни пространства.

Полиамид с полиуретаново 
покритие, предпазна капачка

Полиамид с полиуретаново 
покритие, предпазна капачка

специализирано
изделие
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ЧЕТИРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTFS-500-1000х600-GKB

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Товароносимост на рафтове, kg
Височина до долния рафт, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

ЧЕТИРИРАФТОВА КОЛИЧКА
5 00

980x550
,150  100
278
200

1030
600

2058
68.5

PTFS-500-1000x600-GKB

B-VE 200R

LЕ-VE 200R

PTFS-500-GKB

Четирирафтовата количка е изделие с голяма обща площ за подреждане на товари, разпределена на четири 

нива. Количката е оградена е от три страни с мрежи, които предпазват товара от изпадане или разпиляване. 

Четирите рафта осигуряват удобство при подреждане на стоката. Подходяща е за транспортиране на 

опаковани стоки, детайли, текстил и др. Използва се в магазини, складови помещения, шивашки предприятия 

и логистични центрове. 

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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БОКС КОЛИЧКА С РАФТОВЕ BTS-500VIP-600x600x1500-GKB
500

600x600
подвижни

100
215

250, 300
160

620
620

1725
38.5

БОКС КОЛИЧКА С РАФТОВЕ BTS-500VIP-600х600х1500-GKB

BTS-500VIP-GKB

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Тип на рафтовете, type
Товароносимост на рафт, kg
Височина до платформата, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

1
5
0
0

2
1
5

1
7
2
5

O 160

(2
5
0
..
..3

0
0
)

620620

Бокс количката  е изделие, изработено съобразно специфични изисквания на клиент. Тя е изцяло затворена с 

мрежа, която предпазва товара от изпадане или разпиляване. Има две заключващи се врати и четири 

подвижни рафтa. Подходяща е за сортиране и превозване на дребногабаритни опаковки и кутии. Ходовите 

колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта.

B-VE 160R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

LE-VE 160R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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РАМКА
200

530x350
99
50

535
350
99

4.5

BF-200-535x350-PATH-ELS-FI
Товароносимост, kg
Размери на рамката, mm
Височина на рамката, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

350

9
9

O 50

2
2
0

7
5
9

A

A

Êàñåòêè

BF-200-PATH-ELS-FI

LRA-PATH 50K-FK-ELS-FI

LRA-PATH 50K-FK-ELS

BRA-PATH 50K-FK-ELS

РАМКА BF-200-535х350-PATH-ELS-FI 

Рамката  е специализирано изделие, изработено съобразно специфични изисквания на клиент. Подходяща е 

за транспортиране на кутии, кашони, касетки и други товари до 200 kg в производствени помещения за 

електронни компоненти, където не се допуска натрупване на статично електричество в количката. Ходовите 

колела са електропроводими, от полиамид с полиуретанова работна повърхнина. 

Полиамид с полиуретаново
покритие, електропроводими

специализирано
изделие
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РАМКА
250

530x350
175
100

555
445
175
9.8

BF-250-530x350-PO
Товароносимост, kg
Размери на рамката, mm
Височина на рамката, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

BF-250-PO

O 100

Êóòèè

17
5

530 350

445

LE-PO 100R

РАМКА BF-250-530х350-PO 

Рамката е изделие за транспортиране на касетки, кашони, кутии и други с размери 530x350 mm. Всички 

ходови колела са въртящи, от полиамид и осигуряват маневреност на количката.

Висококачествен 
нечуплив полиамид

специализирано
изделие
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КОЛИЧКА ЗА КУТИИ
250

600x400
175
100

606
406
175
11

BF-250-600x400-GKB

BF-250-GKB

Товароносимост, kg
Размери на рамката, mm
Височина на рамката, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

КОЛИЧКА ЗА КУТИИ BF-250-600х400-GKB 

LЕ-VE 100R

O 100

600 400
1
75

Êóòèè

Количката е изделие, подходящо за транспортиране на кутии, кашони и касети с размери 600x400 mm и 

товароносимост до 250 kg. Използва се в складови помещения и хранителни магазини. Всички ходови колела 

са въртящи, с черен плътен гумен бандаж и метална джанта, и осигуряват маневреност на количката. 

Изделието може да се произведе с параметри, зададени от клиента.    

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА ЗА ТАВИ BDT-450Zn-610x410-TPA  

BDT-450Zn-TPA 

ТРАНСПОРТНA КОЛИЧКА ЗА ТАВИ
450

610x410
152
80

616
416
152
7.8

BDT-450Zn-610x410-TPA
Товароносимост, kg
Размери на рамката, mm
Височина на рамката, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

15
2

O 80

416
616

L-PATH 80K-FK

Количката за тави е специализирано изделие, изработено съобразно специфични изисквания на клиент. 

Предназначено е за подреждане една върху друга и транспортиране на тави с размер 610x410 mm и с общо 

тегло до 450 kg, в хранително-вкусовата промишленост . Металната конструкция на количката е поцинкована и 

следователно резистентни на влага и химически реагенти. Всички ходови колела са въртящи, от сива 

нецапаща гума и осигуряват маневреност на количката.

Полиамид с полиуретаново 
покритие, предпазна капачка

специализирано
изделие
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835

5
0

1235

O 160

(663)

(2
6

0)

КОЛИЧКА ЗА КУТИИ
500

1200x800
260
160

1235
835
260
30.8

BTF-500E-1200x800-GKB
Товароносимост, kg
Размери на рамката, mm
Височина на рамката, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

ТРАНСПОРТНА РАМКА BTF-500E-1200x800-GKB

LЕ-VE 160R

Транспортната рамка е предназначена е за транспортиране на касетки, кашони, кутии и други. Използва се в 

складови помещения, логистични центрове и хранителни магазини. Отличава се от останалите подобни 

изделия с възможността да се поставят върху нея европалети с размери 1200x800 mm и товароносимост до 

500 kg.

BTF-500E-GKB

B-VE 160R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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РЪЧНА КОЛИЧКА ЗА ЧУВАЛИ
150

400x550
75

260

685
550

1150
11.6

Товароносимост, kg
Размери на плота, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

HT-150P-PL

550

685

A

A

O
2
6
0

400

7
5

HT-150P-PL

РЪЧНА КОЛИЧКА ЗА ЧУВАЛИ HT-150P-PL 

Ръчната количка за чували е специализирано изделие , изработено предимно за транспортиране на чували и 

едрогабаритни опаковани стоки. Олекотената конструкция на количката я прави изключително удобна за 

качване и сваляне от превозни средства. Ходовите колела са пневматични и лесно преодоляват препятствия, 

прагове и неравни терени.

PK 262/20-75R-ROT

Пневматично колело,
пластмасова джанта

P 263/20-75R

Пневматично колело,
метална джанта

специализирано
изделие



РЪЧНА КОЛИЧКА ЗА БУТИЛКИ С ВОДА HTWB-180-PL
180
275

4
260

583
500

1308
9.3

Товароносимост, kg
Диаметър на бутилката за вода, mm
Количество бутилки, pcs
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

HTWB-180-PL

O 260

500

max O 275

485

19 L

19 L

19 L

19 L

(min 52)

583

РЪЧНА КОЛИЧКА ЗА БУТИЛКИ С ВОДА  HTWB-180-PL

Ръчната количка за бутилки с вода  е изделие , изработено за транспортиране на бутилки за вода с обем 19 

литра. Конструкцията позволява удобно поставяне на четири бутилки по височина. Използва се за улеснение 

при зареждане на диспенсъри за вода в сградите. Ходовите колела са пневматични и лесно преодоляват 

препятствия, прагове и неравни външни терени.  

PK 262/20-75R-ROT

Пневматично колело,
пластмасова джанта

P 263/20-75R

Пневматично колело,
метална джанта

специализирано
изделие
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250
763
353
225
200

996
562

1254
17.2

КОЛИЧКА РЪЧНА ВИЛИЧНА HTF-250-GL

HTF-250-GL

Товароносимост, kg
Дължина на вилиците, mm
Широчина на вилиците, mm
Разстояние между вилиците, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

996

763

562

(3
0
)

O 200

A

1
2
5
4

390

A

Q=250 kg

РЪЧНА ВИЛИЧНА КОЛИЧКА  HTF-250-GL 

VPP 160/20R

Ръчната вилична количка е  изделие за транспортиране на малки палетизирани или пакетирани товари с маса 

до 250 kg. Изделието е алтернатива на транспалетните колички и е изключително подходяща за малки 

складови помещения. Ходовите колела са от висококачествен черен плътен гумен бандаж.

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

VE 160/20R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие



69

80
250x327

100

575
501

1250
7.3

КОЛИЧКА ЗА СТЪЛБИ
Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

HTS-80-POTH

HTS-80-POTH

575

O 100

Ðàáî ò åí  öèêúë ï î  ñò úï àëî

250

1
2

50

327

501

POTH 100/15R

КОЛИЧКА ЗА СТЪЛБИ HTS-80-POTH 

Количката за стълби е разработена като олекотен вариант на стандартните колички за стълби. Исползва се 

предимно като средство за пренасяне на куфари и чанти по стълбите на малки хотели, в които няма асансьор. 

Колелата са със сив полиуретанов бандаж, неоставящ следи върху мокър под.

Полиамид с полиуретаново
покритие

специализирано
изделие
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1
1

00

5
85

538

max O 315 m
ax

9
15

O
1

60

470GHTOC-30-GL

VPP 160/20R

GHTOC-30-GL
30

286x244
160
354
244 

414
469

1097
7.7

КОЛИЧКА ЗА ГАЗОВА БУТИЛКА    

Тип
Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Диаметър на колелата, mm

mmМаксимална височина на бутилката, 
Максимален диаметър на бутилката, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

GHTOC-80-GL
80

355x300
160
915
315

424
538

1100
8.5

GHTOC- 0-GL8

VPP 160/20R

1
0

97

469

max O 244

m
ax

3
54

O
1

60

414

GHTOC-120-GL

GHTOC-120-GL
120

355x343
160

1700
300

471
355

1300
10.0

GHTS-100-GL
100

266x260
160

1600
240

603
611

1250
15.9

VPP 160/20R VPP 160/20R

GHTS-100-GL
611

1
2

50

603

max O 240

m
ax

1
6

00

m
ax

1
70

0

538

O
1

60

471

max O 300 1
3

00

КОЛИЧКИ ЗА ГАЗОВИ БУТИЛКИ

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Изработване на колички за газови бутилки, спрямо специфични 
изисквания на клиент и различен размер на бутилките.

специализирани
изделия
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798

13
23

492

O
26

0

Ãàçî âà
áóòèëêà

Òðàí ñï î ðòí î
ï î ëî æåí èå

O 200

9
79

(~30 °)

(280)

300
492x280

260
200

764
798

1323
23.5

ТРИОПОРНА КОЛИЧКА ЗА ДВЕ ГАЗОВИ БУТИЛКИ GHTDC-300S-PL-GKL

GHTDC-300S-PL-GKL

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Диаметър на въртящото колело, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

ТРИОПОРНА КОЛИЧКА ЗА ДВЕ ГАЗОВИ БУТИЛКИ 

GHTDC-300S-PL-GKL 

Триопорната количка за две газови бутилки е изделие, изработено в съответствие с изисквания на клиент. Това 

изпълнение се различава от стандартната количка за две газови бутилки с това, че благодарение на третото 

допълнително опорно колело, при транспортиране бутилките са наклонени под ъгъл от около 30° и цялата 

тежест се поема от ходовите колела.  Моделът е с две дръжки, разделител и вериги, които осигуряват стабилно 

захващане на газовите бутилки при тяхното транспортиране.  

LE-VPP 200R

PK 262/20-75R-ROT

Пневматично колело,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

специализирано
изделие
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ТРИОПОРНА ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА
300

1020
500x365

260
200

1316
736
880
25.4

HTTS-300S-PB-GKB

HTTS-300S-PB-GKB
P 263/20-75R

Товароносимост, kg
Максимална габаритна височина на товара, mm
Размери на плота, mm
Диаметър на колелата, mm
Диаметър на въртящото колело, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

736

1
3

16

1301

O
2

60

O 200

ТРИОПОРНА ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА  HTTS-300S-PB-GKB

LЕ-VE 200R

Триопорната транспортна количка е специализиран модел , изработен съобразно специфични изисквания на 

клиент. Количката е характерна с това, че след подхващането на товара цялата тежест се поема от ходовите 

колела. Оборудвана е с две пневматични колела с метална джанта и едно опорно колело с плътен гумен 

бандаж .

Пневматично колело,
метална джанта

Плътен гумен бандаж,
метална джанта

специализирано
изделие



HST-80-PATH

PATH 125/12G

Полиамид с полиуретаново 
покритие

80
306x300

251
118

593
468
915
9.3

РЪЧНА КОЛИЧКА    
Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

HST-80-PATH

РЪЧНА КОЛИЧКА  HST-80-PATH

3
90

306

338

9
15

Ì ðåæà 20x20xO 3

(463)

1
18

O
1

25

(468)

Ръчната количка е специализирано изделие на две колела, проектирано за лесно транспортиране на леки 

дребногабаритни товари и продукти,  документи, вестници, списания, листовки и др. Подходяща е за употреба 

в пешеходни зони, изложбени зали, административни сгради, библиотеки, открити и закрити търговски 

обекти и т.н. Компактните размери позволяват нейното използване  във всякакви превозни средства, 

включително и градски транспорт.

специализирано
изделие
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250
326x400

170
260

720
621

1261
22.9

HTHB-250-PLРЪЧНА ПОЛУБОКС КОЛИЧКА
Товароносимост, kg
Размери на плотовете, mm
Височина до долния плот, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

720

326

621

1
7

0

1
2

6
1

400

8
3

8

A

A

O 260

HTHB-250-PL

РЪЧНА ПОЛУБОКС КОЛИЧКА HTHB-250-PL 

Ръчната полубокс количка е изделие за транспортиране на дребни кутии. Количката има ограждения от три 

страни, които предпазват товара. Тя е оборудвана с пневматични колела , които осугуряват добра проходимост 

по неравен терен.

PK 262/20-75R-ROT

Пневматично колело,
пластмасова джанта

P 263/20-75R

Пневматично колело,
метална джанта

специализирано
изделие



75
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1
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1
2

61

716

O 260

250
352x332

168
260

716
621

1261
22.9

HTPL-250-PLРЪЧНА КОЛИЧКА ЗА ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ И ЛИСТОВКИ
Товароносимост, kg
Размери на плотовете, mm
Височина до долния плот, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

РЪЧНА КОЛИЧКА ЗА ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ И ЛИСТОВКИ 
HTPL-250-PL 

Ръчната количка за вестници, списания и листовки е специализирано изделие, изработено съобразно 

специфични изисквания на клиент. Основното приложение на количката е да служи като подвижен пункт за 

продажба на вестници и списания. Подходяща е за употреба на обществени места, като метростанции, гари, 

автобусни спирки, подлези и др. Ходовите колела са пневматични и лесно преодоляват препятствия, прагове и 

неравни терени.

PK 262/20-75R-ROT

Пневматично колело,
пластмасова джанта

P 263/20-75R

Пневматично колело,
метална джанта

HTPL-250-PL

специализирано
изделие



КОЛИЧКА ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ВАРЕЛИ HTB-300-GL

300
200
200

980/ 1500
827
550
23.9

HTB-300-GLКОЛИЧКА ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ВАРЕЛИ

HTB-300-GL

LE-VPP 200R

(max 880) (O
600)

O
2

00

5
5

0

9
79

O 200

Товароносимост, kg
Диаметър на колелата, mm
Диаметър на въртящото колело, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина (min/max)
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

Количката за манипулиране на варели е изключително функционално изделие, подходящо за работа с 

универсални метални варели с обем 200/216 l. Специалният дизайн позволява отливане на течността, когато 

варелът е в транспортно положение. Основният модел, които се произвежда е с товароносимост 300 kg. 

Ходовите колела са от висококачествен черен плътен гумен бандаж, като въртящото подпорно колело 

осигурява допълнителна сигурност при поддържане и транспортиране на варела.

VPP 200/20R

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

специализирано
изделие
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TTLM-400-PL-GKLКОЛИЧКА ЗА ДЪЛГОМЕРНИ МАТЕРИАЛИ
Товароносимост, kg
Максимална дължина на товара, mm
Размери на плота, mm
Диаметър на колелата, mm
Диаметър на въртящото колело, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

КОЛИЧКА ЗА ДЪЛГОМЕРНИ МАТЕРИАЛИ TTLM-400-PL-GKL 

LE-VPP 200R

Количката за дългомерни материали  е изделие с товароносимост 400 kg. Подходяща е за транспортиране на 

дългомерни материали от дърво, ПВЦ тръби, метални профили и др. Оборудвана е с три ходови колела, две от 

които са пневматични, а третото е въртящо с плътен гумен бандаж.

PK 262/20-75R-ROT

Пневматично колело,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

TTLM-400-GKL

специализирано
изделие
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27.2

БОКС КОЛИЧКА BT-300VIP-800x600x600-GKB
Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

БОКС КОЛИЧКА BT-300VIP-800х600x600-GKB 

B-VE 125R

BT-300VIP-GKB

Бокс количката e подходяща е за транспортиране на дребногабаритни опаковки, кашони, текстилни заготовки 

и др. Мрежестите страници предпазват товара от изпадане или разпиляване. Подходяща е за външна и 

вътрешна употреба в магазини, административни,  производствени и складови помещения, шивашки 

предприятия, болнични заведения и др.  Различава се от стандартната Бокс количка с това, че надлъжна 

полустраница, която осигурява бърз и лесен достъп до вътрешността на количката е изместена максимално 

надолу и улеснява допълнително свободния достъп до съдържанието. Другата особеност в конструкцията е 

компактната дръжка, която позволява количката да се прибира под стелажи. Ходовите колела са с 

висококачествен черен плътен гумен бандаж, метална джанта. 

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

LE-VE 125R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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БОКС КОЛИЧКА  BT-600VIP-800х600x600C-POEV

600
800x600

200
125

920
610
870
32.3

БОКС КОЛИЧКА BT-600VIP-800x600x600C-POEV
Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

BT-600VIP-POEV
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Ì ðåæà 50õ50õO4

600
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O 125

800

B-POEV 125R

L-POEV 125R

Полиамид с еластичен
плътен гумен бандаж

Бокс количката e изделие с компактни размери и голяма товароносимост  - 600 kg. Подходяща е за 

транспортиране на дребногабаритни опаковки, кашони, текстил и др. Различава се от стандартната Бокс 

количка с това, че надлъжна полустраница, която осигурява бърз и лесен достъп до вътрешността на количката 

е изместена максимално надолу и улеснява допълнително свободния достъп до съдържанието. Има 

компактна дръжка, която позволява количката да се прибира под стелажи. Тя е изцяло затворена с мрежа, 

която предпазва товара от изпадане или разпиляване. Ходовите колела са полиамидни с гумен бандаж. 

Полиамид с еластичен
плътен гумен бандаж

специализирано
изделие
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БОКС КОЛИЧКИ 
BT-300AJ-600x500x600-GKB BT-300AJ-500x450x500-VE  и 

300
500x450

195
125

550
500

1005
18.5

БОКС КОЛИЧКА

BT-300AJ-500x450x500-VE
Товароносимост, kg
Размери на платформата (axb), mm
Височина до платформата ,  (h) mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина (A)
  - широчина (B)
  - височина (H)
Собствена маса, kg

BT-300AJ-600x500-GKB

Бокс количките от този модел се използват за транспортиране на папки, документи, архиви и др. Те са дълбоки 

и са затворени от всичките си четири страни с мрежа 50x50 mm. Имат удобна дръжка, която улеснява хора с 

различен ръст да се чувстват комфортно при бутане. Намират приложение в административни и съдебни 

сгради, архивни хранилища, библиотеки и др.  Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен 

бандаж и метална джанта.

BT-300AJ-500x450-VE

300
600x500

195
125

755
550

1213
21.3

BT-300AJ-600x500x600-GKB

LЕ-VE 125R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

B-VE 125R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирани
изделия

Тип
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БОКС КОЛИЧКА
250

900x440
170
100

950
490

1840
28.2

BTS-250-900x440x1840-PATH

LE-PATH 100G

B-PATH 100G

BTS-250-PATH

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

950

1
8

4
0

490

O 100 1
7

0

БОКС КОЛИЧКА BTS-250-900х440х1840-PATH  

Бокс количката е изделие, изработено съобразно изискванията на клиент за транспортиране на архивни 

папки. Тя е оградена от три страни с мрежа, предпазваща папките от изпадане, а четвъртата страна е изцяло 

отворена и осигурява лесен достъп до съдържанието на количката. Използва се в административни 

учреждения и архивни складове. Ходовите колела са полиамидни с полиуретанова работна повърхнина.  

Полиамид с полиуретаново 
покритие

Полиамид с полиуретаново 
покритие

специализирано
изделие



СКЛАДОВА БОКС КОЛИЧКА
800

1200x800
285
200

1427
827

1770
64

BT-800-1200x800x1300-GKB-2FI

BT-800-GKB-2FI

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

СКЛАДОВА БОКС КОЛИЧКА BT-800-1200х800х1300-GKB-2FI 

2
85

O 200

1
7

70

8271427

Складовата бокс количка  е изделие, изработено съобразно специфични изисквания на клиент. Тя е оградена 

от три страни с мрежа, която предпазва товара от изпадане или разпиляване, а четвъртата страна е изцяло 

отворена и осигурява лесен достъп до съдържанието на количката. Подходяща е за транспортиране на 

опаковани стоки - кутии, кашони, текстил и други. Използва се в магазини, производствени и складови 

помещения, шивашки предприятия, болнични заведения и др. Ходовите колела са с висококачествен черен 

плътен гумен бандаж и метална джанта. За фиксиране на количката при наличие на наклон, въртящите колела 

са със спирачка.

LЕ-VE 200R-FI

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

B-VE 200R

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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БОКС КОЛИЧКА
540

1200x800
240
160

1232
832

1800
66.5

BT-540I-1200x800x1800-GKL
Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

БОКС КОЛИЧКА BT-540I-1200x800x1800-GKL 

832

18
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Бокс количката  e удобно средство за транспортиране на дребногабаритни детайли, опаковки, кашони, кутии, 

текстил и др. Мрежестите страници предпазват товара от изпадане или разпиляване. Подходящи са за външна 

и вътрешна употреба в магазини, производствени и складови помещения, шивашки предприятия, болнични 

заведения и др. Подвижната надлъжна полустраница осигурява бърз и лесен достъп до вътрешността на 

количката. Това изпълнение се отличава от универсалната. Отличава се от стандартното изпълнение на Бокс 

количка с по-голяма височина на бокса.

B-VPP 160R

LE-VPP 160R

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

специализирано
изделие

83

BT-540I-GKL



БОКС КОЛИЧКИ 

 и  BT-400DHL-1200х800х1790-GKB BT-300DHL-800х700х1700-GKB

BT-400DHL-GKB

БОКС КОЛИЧКА
BT-400DHL-1200x800x1790-GKB

400
1150x750

240
160

1200
800

1790
58.9

BT-300DHL-800x700x1700-GKB
300

750x650
195
125

800
700

1700
42.9

Тип
Товароносимост, kg
Размери на платформата ,  (axb) mm
Височина до  платформата ,  (h) mm
Диаметър на колелата ,  (D) mm
Габаритни размери, mm
  - дължина (A)
  - широчина (B)
  - височина (H)
Собствена маса, kg

A

h

Ì ðåæà
50õ50õô 4
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H
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B

Ñòðàí èöà
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Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джантаBT-300DHL-GKB

Бокс количките от този модел са специализирани изделия от един и същи тип, но с различни размери и 

товароносимост, проектирани съобразно специфичните изисквания на клиент. Те са оградени от три страни с 

мрежа, която предпазва товара от изпадане или разпиляване, а четвъртата страна е изцяло отворена и 

осигурява лесен достъп до съдържанието на количките. Дъната на количките са от ПДЧ. Подходящи са за 

транспортиране на опаковани стоки - кутии, кашони, текстил и други. Използват се в логистични центрове, 

магазини, производствени и складови помещения, шивашки предприятия, болнични заведения и др. За 

фиксиране на количките, въртящите колела могат да бъдат със спирачка.

специализирани
изделия
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БОКС КОЛИЧКА 
405

1900x1700
240
160

1955
1750
1198
125.2

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до  платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

BTL-405V-1900x1700-GKL

БОКС КОЛИЧКА BT-405V-1900x1700-GKL  

BT-405V-GKL
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Бокс количката е изделие, проектирано за нуждите на производител на мебели, за транспортиране на 

текстилни изделия. Тя се отличава с големите си габарити и се използва в производствени и складови 

помещения. Изделието се изпълнява като сглобяема конструкция. Подът на количката е от технически 

шперплат 22 mm, закрепен към рамката на пода. Мрежестите страници предпазват товара от изпадане или 

разпиляване. Подвижните надлъжни полустраници осигуряват двустранен бърз и лесен достъп до 

вътрешността на количката. 

B-VPP 160R

LE-VPP 160R

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

специализирано
изделие
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БОКС КОЛИЧКА
600

1200x800
353
260

1227
827

1238
58.7

BT-600BC-1200x800-GKP
Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

БОКС КОЛИЧКА  BT-600BC-1200x800-GKP

BT-600BC-GKP

B-P 263R

L-P 263R

Бокс количката  e предназначена  за транспортиране на опаковки, кашони, кутии и др. Мрежестите страници 

предпазват товара от изпадане или разпиляване. Подвижната надлъжна полустраница осигурява бърз и лесен 

достъп до вътрешността на количката. Подходяща е за неравни терени и външна употреба, които лесно се 

преодоляват благодарение на пневматичните ходови колела с голям диаметър. Отличава се от стандартната 

Бокс количка с по-голяма товароносимост, размер на платформата и по-висока проходимост.

Пневматично колело,
метална джанта

Пневматично колело,
метална джанта

специализирано
изделие
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БОКС КОЛИЧКА ЗА ЛЕТВИ
600

1720x810
319
200

1784
874

1010
62

BTL-600-GKL

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до  платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

1784
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874

BTL-600-1720x810x1100-GKL

БОКС КОЛИЧКА ЗА ЛЕТВИ BTL-600-1720х810x1100-GKL

B-VPP 200R

LE-VPP 200R

Бокс количката е подходяща е за транспортиране на дългомерни материали, летви, дъски, дърва, плоскости и 

др. Подходяща е за външна и вътрешна употреба в магазини, производствени и складови помещения. 

Мрежестите страници предпазват товара от изпадане или разпиляване. Подвижната надлъжна полустраница 

осигурява бърз и лесен достъп до вътрешността на количката. Различава се от стандартната Бокс количка с 

удължената конструкция и повишената товароносимост. Ходовите колела са с  висококачествен черен плътен 

гумен бандаж и пластмасова джанта.

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

специализирано
изделие
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BTV-200-VPA

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Височина до долния рафт, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

СТЕЛАЖНА ЦЕХОВА КОЛИЧКА
200

910x288
370
25

170
100

954
784

1700
40

BTV-200-900x700x1600-VPA

17
0

0

784

17
0

3
90

3
9

0
39

0

17
0

0

954

Q=25 kg Q=25 kg

СТЕЛАЖНА ЦЕХОВА КОЛИЧКА BTV-200-900х700х1600-VPA 

LRA-VPA 100K-FA

Стелажната цехова количка  е изделие, изработено съобразно специфични изисквания на клиент. Количката 

има по четири рафта от двете си страни, всеки от които е с товароносимост 25 kg. Подходяща е за 

транспортиране на дребногабаритни детайли, опаковки, кашони и др. Предпазните ограждения 

предотвратяват изпадане или разпиляване на товара. Подходяща е за външна и вътрешна употреба в 

магазини, производствени и складови помещения, шивашки предприятия и др.  Всички ходовите колела са 

въртящи, със сива нецапаща гума и осигуряват маневреност на количката. 

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка

специализирано
изделие
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Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Височина до долния рафт, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

СТЕЛАЖНА ЦЕХОВА КОЛИЧКА
3 00

938x332
170
18

217
125

988
728

1696
54.4

 BTV-300A-900x700x1600-LER125

СТЕЛАЖНА ЦЕХОВА КОЛИЧКА BTV-300A-900х700х1600-LER125 

LER-VE 125R

BTV-300A-LER125

Стелажната цехова количка е специализирано изделие, с по осем рафта от двете си страни, всеки от които е с 

товароносимост 18 kg. Подходяща е за транспортиране на дребногабаритни детайли, опаковки, кашони, 

текстил и др. Предпазните ограждения предотвратяват изпадане или разпиляване на товара. Рафтовете 

улеснват едновременното сотриране, съхраниение и транспортиране на голям брой елементи. Всички 

ходовите колела са върящи с плътен черен гумен бандаж и метална джанта и осигуряват маневреност и 

стабилност на количката.

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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ТРАНСПОРТНА БОКС КОЛИЧКА
350

800x600
100
170
125

822
618

1200
53.6

BTT-350-800x600x1200-GKB-FI

BTT-350-GKB-FI

Товароносимост, kg
Размери на подвижният рафт, mm
Товароносимост на подвижния рафт, kg
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

1
70

1
0

20

822

1
2

00

O 125

618

ТРАНСПОРТНА БОКС КОЛИЧКА BTT-350-800х600х1200-GKB-FI 

LE-VE 125R

LЕ-VE 125R-FI

Транспортната бокс количка е изделие, изработено съобразно изисквания на клиент. Тя е изцяло затворена с 

мрежа, която не позволява неоторизиран достъп до съдържанието. Има две заключващи се врати с горен и 

долен райбер, с възможност за поставяне на катинар и по желание на клиента подвижен рафт. Подходяща е за 

съхранение и транспортиране на ценни товари – парични средства, ювелирни изделия и др. Всички ходови 

колела  са въртящи с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта, а две от въртящите 

колела са със спирачка.

Горно и долно
заключване

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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ТРАНСПОРТНА БОКС КОЛИЧКА
800

1200x800
255
200

1200
790

1812
83.5

BTT-800Z-1200x800x1800-GKB
Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

ТРАНСПОРТНА БОКС КОЛИЧКА  BTT-800Z-1200х800х1800-GKB

B-VE 200R

LE-VE 200R

BTT-800Z-GKB

O 200

A
(790)

640

1
8

12

1
5

47

2
55

1200

Транспортната бокс количка е изделие, изработено съобразно изисквания на клиент. Тя е изцяло затворена с 

мрежа, която не позволява неоторизиран достъп до съдържанието и се отличава с голяма товароносимост - 

800kg. Има две заключващи се врати с горен и долен райбер, с възможност за поставяне на катинар. 

Подходяща е за съхранение и транспортиране на ценни товари – парични средства, ювелирни изделия и др. 

Всички ходови колела са от висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта.

Горно и долно
заключване

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

специализирано
изделие
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500
1200x800

345
260

1430
800

1000
55.2

РЪЧНА ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА TT-500-1200x800-PL
Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

800

1200

1430

10
00

34
5

O 260

C C

A A

TT-500-PL

РЪЧНА ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА TT-500-1200х800-PL

Ръчната транспортна количка е сравнително универсално изделие за транспортиране на товари. Платформата 

е от технически шпертплат, а управлението се осъществяват чрез лост и кормилен механизъм. Намира 

приложение в складови и производствени обекти и е изключително удобна за използване по неравни  терени. 

Ходовите колела са пневматични с пластмасова джанта. 

PK 262/20-75R-ROT

Пневматично колело,
пластмасова джанта

P 263/20-75R

Пневматично колело,
метална джанта

специализирано
изделие
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ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА
1000

1800x1000
417
300

2273
1000
1045
156.3

TT-1000-1800x1000-PB

PS 310/25-75K

1800

41
7

2273

O 300

2
55

10
4
5

1000

TT-1000-PB

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА TT-1000-1800х1000-PB

Транспортната количка  е изделие, изработено съгласно специфични изисквания на клиент. Горният край на 

платформата е от технически шпертплат. Конструкцията на количката включва преден теглич с кормилен 

механизъм и заден неподвижен  елемент за закачане на преден теглич. Това позволява образуването на 

композиция от няколко колички, които да се теглят от мотокар или електрокар със скорост до 25 km/h. Намира 

приложение в големи складови и производствени обекти, летища, гари и др. Ходовите колела са пневматични 

с метална джанта. 

Пневматично колело,
метална джанта

специализирано
изделие
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B-P 260R

L-P 260R-ST

Обща товароносимост, kg
Размери на рафтовете, mm
Товароносимост на рафтовете, kg
Височина до платформата, mm
Товароносимост на платформата, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

500
1140x690

60
364
380
260

1504
780

1840
149

TBT-500-1200x800-GKBТРАНСПОРТНА БОКС КОЛИЧКА

1504

18
4

0

780

O 260

3
64

TBT-500-PB

ТРАНСПОРТНА БОКС КОЛИЧКА TBT-500-1200х800-PB

Транспортната бокс количка е специално разработено изделие за използване в летища, железопътни гари и 

други логистични центрове при транспортиране на товари, включително под митнически контрол. Количката е 

оградена от всички страни с мрежи, които предпазват товара от изпадане или разпиляване. Покривът е плътен 

от алуминиева ламарина. Има две заключващи се врати и два подвижни рафта. Трите нива са с гумено 

покритие, което предпазва товара и предотвратява приплъзване по време на движение. Количката е 

оборудвана с теглич и може да образува композиция от няколко такива, които да се теглят от мотокар или 

електрокар със скорост до 25 km/h. Допълнително е предвидена удобна ръкохватка за ръчно теглене на 

количката.  Ходовите колела са пневматични, като въртящите се колела са оборудвани със спирачка.

Пневматично колело,
метална джанта

Пневматично колело,
метална джанта

специализирано
изделие
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300
566x470

270
260

670
720
270

18.9

РЪЧНА ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА TPT-300-566x470-PL-SG
Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

TPT-300-PL-SG

A

470

A

720

(1
0
)

250

1
7
5

Ñòúï àëà ñ h=175 mm, B=250 mm
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РЪЧНА ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА TPT-300-566x470-PL-SG 

PK 262/20-75K-SG

Ръчната транспортна количка  е специализирано изделие с товароносимост 300 кг, изработено в съответствие 

с изисквания на клиент. Количката е изключително удобна за лесно преодоляване на препятствия, прагове и 

неравни терени. Проектирана е за фирма, извършваща хамалски услуги - за преместване и транспортиране на 

тежки гардероби, скринове, ракли и др. Ходовите колела са пневматични от сива нецапаща гума с пластмасова 

джанта. 

PK 262/20-75R-ROT

Пневматично колело,
пластмасова джанта

P 263/20-75R

Пневматично колело,
метална джанта

Пневматично колело,
пластмасова джанта,
сива нецапаща гума

специализирано
изделие
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КОМПЛЕКТ ТРАНСПОРТНИ КОЛИЧКИ ЗА ТРЪБИ  TTP-600-PL

TTPR-300-PL

TTPF-300-PL

Комплектът транспортни колички за тръби е специализирано изделие, състоящо се от две колички – 

Ротационна TTPR-300-PL и Фиксирана TTPF-300-PL, всяка от които с товароносимост от 300 kg. Двете колички се 

ползват едновременно при транспортиране на тръби с голяма дължина и диаметър до 300 mm. За 

обезпечаване надеждното фиксиране на тръбата към количките същата се стяга към рамата на всяка от 

количките с колани. Водещата Ротационна количка има удобна дълга дръжка, с която лесно се управлява и 

насочва композицията. Ходовите колела са пневматични и са изключително подходящи за преодоляване на 

неравностите на терена.   
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TTPR-300-PL

300
300
260

683
540
908

16.5

КОМПЛЕКТ ТРАНСПОРТНИ КОЛИЧКИ ЗА ТРЪБИ
TTPF-300-PL

300
300
260

405
540
430
7.2

Тип
- 600 Обща товароносимост на комплект kg

Товароносимост на всяка количка, kg
Диаметър на тръбата ( , max) mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина 
  - широчина 
  - височина 
Собствена маса, kg

PK 262/20-75R-ROT

Пневматично колело,
пластмасова джанта

специализирано
изделие
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ХИДРАВЛИЧЕН ПОДЕМЕН ТРАНСПОРТЬОР   HLT-1000-ALTH

2х500
58

116
180

455
730

1200
54.2

ХИДРАВЛИЧЕН ПОДЕМЕН ТРАНСПОРТЬОР HLT-1000-ALTH
Товароносимост, kg
Дължина на платформата, mm
Повдигане на платформата ( , max) mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

HLT-1000-ALTH

Хидравличният подемен транспортьор се използва в комплект от 2 бр. от изделието и служи за преместване на 

метални каси, банкови сейфове и други товари с правилна паралелелепидна форма и тегло до 1000 kg.  

Транспортьорите се поставят едновременно от две срещуположни страни на товара, подпъхват се под него и 

получената композиция се фиксира допълнително с колан. Чрез ръчно задвижваните хидравлични крикове 

подемните каретки на транспортьорите заедно с товара се повдигат на едно и също ниво до 116 mm, след 

което композицията лесно се премества по равен терен. Благодарение на удобните дръжки, въртящите 

полиуретанови ходови колела и кормилния механизъм, транспортьорите се движат и завиват без усилия от 

работния персонал.
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ALTH 180/20K

Висококачествен полиуретан
алуминиева джанта

специализирано
изделие
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LE-POTH 200R

LE-POTH 200R-FI

КРАН МОНТАЖЕН РЪЧЕН
300
200

ръчен верижен
+1000/ -2000

3670
1500
2000
339

CM-300H

CM-300H

Товароподемност, kg
Диаметър на колелата, mm
Подемен механизъм, type
Височина на повдигане, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

Q=300 kg

3670

Ñòàáèëèçèðàù à òåæåñò

2
0
0
0

(700)

A

A

КРАН МОНТАЖЕН РЪЧЕН CM-300H

Монтажният ръчен кран с товароносимост 300 kg е изделие, съобразно със специфични изисквания на клиент. 

Кранът е проектиран да служи за повдигането и преместването на строителни панели при изграждане на 

мостове, надлези и др. съоръжения, като замества използването на автомобилни кранове или друга подемна 

техника. Вертикалното повдигане и спускане се осъществява с ръчна верижна макара, монтирана на кранова 

количка. Конзолно установената кранова греда, излизаща извън основния габарит на крана  позволява 

извършването на монтажни дейности на по-ниско от основния терен ниво. Благодарение на компактната си 

конструкция и маневреност, той лесно може да се транспортира до различни обекти. Всички ходови колела са 

въртящи полиамидни с полиуретанова работна повърхнина. При работа, две от въртящите колела са фиксират 

със спирачка.

Полиамид с полиуретаново
покритие

Полиамид с полиуретаново
покритие

специализирано
изделие
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КРАН ТЕХНОЛОГИЧЕН
600
200

ръчен верижен
1000

1380
800

1900
310

CT-600H

CT-600H

Товароподемност, kg
Диаметър на колелата, mm
Подемен механизъм, type
Височина на повдигане, mm
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса, kg

КРАН ТЕХНОЛОГИЧЕН CT-600H 

Технологичният кран е специализирано изделие с товароносимост до 600 kg, проектирано за повдигане и 

преместване на оборудване при наличие на препятствия по терена. Кранът е оборудван с три двойки ходови 

колела със спирачки, които в зависимост от условията на терена ръчно могат да се преместват вертикално 

посредством винтови опори, като във всеки момент има работещи поне четири от опорите. По този начин 

поетапно са преодоляват препятствия при движението на крана. Вертикалното повдигане и спускане на 

оборудването е чрез ръчна верижна макара, монтирана на кранова количка. 

LЕ-VE 200R-FI

Плътен гумен бандаж, 
метална джанта

Q=500 kg
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1550
540

1220
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ТРАНСПАЛЕТНА КОЛИЧКА KT-20DC
Товароподемност, kg
Дължина на вилиците, mm
Височина на повдигане, mm
Диаметър на колелата, mm
Диаметър на ролките, mm
Външна широчина на вилиците, mm
Подемен механизъм, type
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса  , kg

ТРАНСПАЛЕТНА КОЛИЧКА KT-20DC

ALEV 180/20K

Плътен гумен бандаж,
алуминиева джанта

ALTH 180/20K

Висококачествен полиуретан
алуминиева джанта

HPO 85x70/20-70K

Висококачествен удароустойчив полиамид

HTH 85x70/20-70K

Висококачествен полиуретан
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Wa 1350

Транспалетната количка е най-широко разпространеното оборудване за транспортиране и манипулиране на 
палетизирани товари.

KT-20DC

специализирано
изделие
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НОЖИЧНА ТРАНСПАЛЕТНА КОЛИЧКА KT-1000T
Товароподемност, kg
Дължина на вилиците, mm
Височина на повдигане, mm
Диаметър на колелата, mm
Диаметър на ролките, mm
Външна широчина на вилиците, mm
Подемен механизъм, type
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса  , kg

KT-1000T

НОЖИЧНА ТРАНСПАЛЕТНА КОЛИЧКА KT-1000T

ALEV 200/20K

Плътен гумен бандаж,
алуминиева джанта

ALTH 200/20K

Висококачествен полиуретан
алуминиева джанта

HPO 85x70/20-70K

Висококачествен удароустойчив полиамид

HTH 85x70/20-70K

Висококачествен полиуретан

Ножичната транспалетна количка е широко разпространеното оборудване за транспортиране и 

манипулиране на палетизирани товари, което дава възможност за повдигане на вилиците до 800 mm. 

Основното предназначение на количката е нейното използване като краен елемент в производствени 

технологични линии при формирането на палетизирани товари чрез поетапно спускане на вилиците, за да са 

на нивото на технологичната линия.

специализирано
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НОЖИЧНА ТРАНСПАЛЕТНА КОЛИЧКА KHR-18D            
Товароподемност, kg
Дължина на вилиците, mm
Външна широчина на вилиците, mm

mmМаксимална дължина на хартиения рулон, 
mmМинимален външен диаметър на хартиения рулон, 
mmМаксимален външен диаметър на хартиения рулон, 

Височина на повдигане, mm
Диаметър на колелата, mm
Диаметър на ролките, mm
Подемен механизъм, type
Габаритни размери, mm
  - дължина
  - широчина
  - височина
Собствена маса  , kg

КОЛИЧКА ЗА ХАРТИЕНИ РУЛОНИ KHR-18D

ALEV 180/20K

Плътен гумен бандаж,
алуминиева джанта

ALTH 180/20K

Висококачествен полиуретан
алуминиева джанта

HPO 85x70/20-70K

Висококачествен удароустойчив полиамид

HTH 85x70/20-70K

Висококачествен полиуретан
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Количка за хартиени рулони е  специализирано изделие за манипулиране и преместване на хартиени рулони. 
Намира приложение  в  печатарската индустрия и складове.

KHR-18D

специализирано
изделие
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Изключителен представител 
за България на немската фирма 

за ходови колела и ролки 
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

тел: 02/ 955 62 00
факс: 02/ 955 61 27

1618 гр. София 
бул. Цар Борис III  № 227А

e-mail: info@dinis.bg
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www.blickle.com

www.dinis.bg
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