
Systemy transportowe



TS 1500

Funkcje

1. Zdrowsze plecy

 zamieszczony po środku żerdzi 
poprzecznej przycisk bezstopniowej 
regulacji wysokości pozwala na 
najbardziej ergonomiczne 
dostosowanie wózka do 
indywidualnych potrzeb użytkownika 
oraz bezpieczny dla zdrowia transport 
ciężkich ładunków 

 nowe, ergonomiczne, składane rączki

2. Poręczny i lekki:

 mimo dużego udźwigu do 200 kg, system 
transportowy wyjątkowo łatwo się składa 
dzięki specjalnemu, wygodnemu 
mechanizmowi składania

3. Łatwe przewożenie ładunku

 łatwe, wygodne przewożenie ładunku 
dzięki kołom wyposażonym w pełne 
opony

 wyjątkowo duża płyta tylna umożliwiająca 
przwożenie dużych przedmiotów

 zaokrąglone poprzeczki i płyta tylna 
gwarantują bezpieczny transport 
przedmiotów o owalnych kształtach
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Dane techniczne:
Max. udźwig:                                     200 kg

Waga własna:                                       10.4 kg

Max. wysokość:                   124 cm

Powierzchnia nośna (SxG):                59 x 37 cm

Wymiary po złożeniu (WxSxG):    99 x 60 x 11 cm

Gwarancja
Na system transportowy TS 1500 
udzielamy 10 lat gwarancji.

TS 1500

Pomoc podczas przeprowadzek
– na duże obciążenia

Duża powierzchnia płyty tylnej sprawia, że             
TS 1500 idealnie sprawdza się podczas 
transportu sprzętu AGD (60 x 60 cm), 
takiego jak pralki czy lodówki.
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Nr Art. Opis EAN Op.
Zb.

5525000 1 TS 1500 System transportowy 4006885552500 1

Produkcja
Produkt został w 100 % 
wyprodukowany w naszym 
przyjaznym środowisku zakładzie na 
Słowacji.



TS 1000

Wszechstronny -
wózek i taczka w jednym

1. Zdrowsze plecy:

 różne możliwości chwytu pozwalają na wygodne 
nabieranie i transportowanie ładunku

2. Poręczny i lekki:

 przy możliwości udźwigu ładunku o wadze do 200 kg,
TS 1000 waży zaledwie 15 kg

 komfortowe, nie zajmujące miejsca przechowywanie 
dzięki mechanizmowi szybkiego składania

3. Łatwe przewożenie ładunków:

 idealny do przewożenia wysokich i ciężkich ładunków o 
wadze max. do 200 kg

 dwie funkcje przewożenia (jako wózek lub taczka) dają 
wiele możliwości zastosowań 

4

Nr Art. Opis EAN Op.
Zb.

5520000 1 TS 1000 System transportowy 4006885552005 1

Dane techniczne:
Max. udźwig (wózek):        150 kg

Max. udźwig (taczka):          200 kg

Waga własna: 15 kg

Max. wysokość:                  125 cm

Powierzchnia nośna

wózek (SxG):      32 x 28.5 cm

taczka (SxG):    55 x 36 cm

Wymiary po złożeniu:

(WxSxG)         79 x 61 x 52 cm



Dane techniczne:

TS 850

Wygodne przewożenie ładunku
1. Zdrowsze plecy:

 dzięki bezstopniowej regulacji wysokości,  wysokość 
uchwytu wózka może zostać dostosowana do potrzeb 
użytkownika nawet o wzroście 1.80m

2. Poręczny i lekki:

 specjalny, wygodny mechanizm składania jednym 
ruchem

3. Łatwe przewożenie ładunku:

 pewny chwyt dzięki nowej, miękkiej powłoce uchwytu 
dodatkowo zabezpieczającej  przed ewentualnym 
uszkodzeniem  w przypadku przewrócenia się wózka

 zaokrąglony uchwyt – idealny do przewożenia 
przedmiotów okrągłych 

 stablina sztanga poprzeczna do łatwego nabierania 
ładunku

 pewne zabezpieczenie każdego ładunku dzięki
praktycznym gumom mocującym z 3 punktami
zaczepienia

 transport ładunków o max. wadze do 100 kg 
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Nr Art. Opis EAN Op.
Zb.

5501000 1 TS 850 System transportowy 4006885550100 1

Max. udźwig: 100 kg

Waga własna: 5,6 kg 
Max. Wysokość:                   110 cm

Powierzchnia nośna                           
(SxG):                             49 x 28 cm

Wymiary po złożeniu

(WxSxG):         82 x 50 x 7.7 cm



TS 600

Mobilność
1. Zdrowsze plecy:

 funkcja bezstopniowej regulacji wysokości pozwala 
na najbardziej ergonomiczne dostosowanie wózka 
do indywidualnych potrzeb użytkownika

2. Poręczny i lekki:

 mechanizm składania i rozkładania jednym ruchem

 idealny na zakupach i campingu dzięki niskiej 
wadze własnej 3.9 kg

3. Łatwe przewożenie ładunków:

 pewny chwyt dzięki nowej, miękkiej powłoce 
uchwytu dodatkowo zabezpieczającej  przed 
ewentualnym uszkodzeniem  w przypadku 
przewrócenia się wózka

 zaokrąglony uchwyt – idealny do przewożenia 
przedmiotów okrągłych 

 pewne zabezpieczenie każdego ładunku dzięki
praktycznym gumom mocującym z 2 punktami
zaczepienia

 transport  ładunków o max. wadze do 70 kg 
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Nr Art. Opis EAN Op.
Zb.

5505000 1 TS 600 – System Transportowy 4006885550506 1

Dane techniczne:
Max. udźwig:                     70,0 kg

Waga własna:                     3.9 kg

Max. wysokość:                    104 cm

Powierzchnia nośna                            
(SxG):                 42 x 27 cm

Wymiary po złożeniu:

(WxSxG)        74 x 43 x 6 cm



Dane techniczne:
Max. udźwig:                       30 kg

Waga własna:                        3 kg

Max. wysokość:                  90 cm

Powierzchnia nośna                         
(SxG):               32 x 25 cm

Wymiary po złożeniu:

(WxSxG)         51 x 33 x 6 cm

TS 300

Niewielkie wymiary, solidne 
wykonanie  
1. Zdrowsze plecy:

 Regulacja wysokości w dwuch krokach pozwala na 
najbardziej ergonomiczne dostosowanie wózka do 
indywidualnych potrzeb użytkownika

2. Poręczny i lekki:

 wyposażony w specjalny mechanizm składania 
jednym ruchem, TS 300 może być złożony do 
niewielkich rozmiarów i nie wymaga wiele miejsca 
do przechowywania

 idealny podczas zakupów, szczególnie dla kobiet,
dzięki niskiej wadze własnej 3 kg

3. Łatwe przewożenie:

 ładunków o wadze max. do 30 kg 

 ładunków o owalnych kształtach 
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Art. Nr Opis EAN Op.
Zb.

5530000 1 TS 300 System transportowy 4006885553002 1



Uzasadnienie

Dlaczego warto kupić właśnie produkty wolfcraft:

Na nasze systemy transportowe TS 1500, TS 1000, TS 850,
TS 600 oraz TS 300 udzielamy 10 lat gwarancji.

Specjalny machanizm
składania

Wyprodukowano w
Europie

10-lat gwarancji

Produkty powstają w naszym przyjaznym środowisku
zakładzie na Słowacji.

Produkty zdobywające
nagrody

Wózek TS 300 otrzymał wyróżnienie w postaci 5 młotków od
strony internetowej "selbst ist der Mann" oraz 4 gwiazdek od
"selber machen" za wyjątkową jakość oraz łatwość 
użytkowania.

Nasze systemy transportowe o udźwigu ładunku do 200 kg
zostały wyposażone w specjalny mechanizm składania, co
czyni wózki wyjątkowo poręcznymi i praktycznymi podczas
ich użytkowania.
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