
Folder handlowy 

TS 850 – terenowy  



■ System transportowy  850 - terenowy 

System transportowy do przewożenia  ładunków 
po trudnych powierzchniach  
TS 850 - terenowy idealnie sprawdza się do przewożenia ciężkich 
ładunków po wymagających powierzchniach. 

Odporny na przebicie bieżnik , bardzo szerokie koła znajdujące  
przyczepność na prawie każdej powierzchni oraz wzmocnione  
mocowanie kół zapewniają  dużą  stabilność i możliwość  łatwego 
manewrowania. 

Dzięki temu TS 850 – terenowy idealnie sprawdza się w 
ogrodnictwie,  podczas wycieczek, na kempingu  oraz w innych 
obszarach o  trudnych warunkach do przewożenia.  Sprawdza się 
również idealnie  podczas przewożenia ładunków po miękkich 
nawierzchniach i na schodach gwarantując bezpieczny i nie 
wymagający wysiłku transport.  

Solidna  płyta  wykonana z odlewanego ciśnieniowo  
aluminium o dużej powierzchni ładunkowej umożliwia 
przewożenie ładunków o wadze do 100 kg (50 kg po 
schodach). 

Zaokrąglone poprzeczki i płyta tylna gwarantują 
bezpieczny transport również przedmiotów o owalnych 
kształtach. Dodatkowo, liczne punkty mocowania, 
stanowią pewne 3-punktowe zabezpieczenie każdego 
ładunku. 



Nr Art. Opis 
EAN  
4006885… Op. Zb.  
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■  Dane techniczne 
• wyjątkowo szerokie, duże profilowane  koła do przewożenia ładunku po schodach, w terenie i 

większości nawierzchni na zewnątrz 

• wzmocnione mocowania  koła dla większej stabilności  

• idealny do transportu ładunków różnego  rodzaju o wadze do 100 kg (max. 50 kg po schodach)  

• zwiększający funkcjonalność 

• wysuwany uchwyt  (max. 110 cm) z centralnym układem blokującym 

• liczne punkty zaczepienia umożliwiają 3-punktowe, pewne zabezpieczenie każdego ładunku 

• zaokrąglony uchwyt do wygodnego chwytania także w przypadku przewożenia nieporęcznych 

      ładunków 

• stabilna żerdź poprzeczna  przeciwdziała przechyleniom 

• zaokrąglone poprzeczki i płyta tylna gwarantują bezpieczny transport również przedmiotów 
o owalnych kształtach 

• dzięki specjalnemu systemowi składania  łatwe składanie do rozmiarów  50 x 82 x 7,7 cm 

TS 850- terenowy  jest kompaktowy, po złożeniu 
jego wymiary wynoszą 58 x 82 x 7.7 cm, dzięki 
czemu nie wymaga wiele miejsca do 
przechowywania. 
 
Dzięki mechanizmowi szybkiego składania  
jest  gotowy do użycia zaledwie w kilka sekund,  

Zaokrąglony uchwyt  umożliwia wygodne chwytanie także 
w przypadku przewożenia nieporęcznych ładunków. Z 
możliwością wydłużenia uchwytu  do 110 cm dla 
ergonomicznej i nie obciążającej pleców pracy. 
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