
9676

9676 Carro de transporte pneumático DBGM G 81059359.6 para o
transporte de máquinas de costura industriais. Permite uma grande
facilidade no transporte de máquinas de costura dentro das instalações
fabris. Os quatro braços são ajustáveis, adaptando-se assim a todos os
tipos de mesas. Com poucos movimentos o carro pode ser alterado para
um carro de transporte vulgar.
Dados tecnicos:
Carga máxima: ca. 200 kg
Peso próprio: ca. 47 kg, Comprimento: ca. 120 cm, Largura: ca. 66 cm.
Altura: ca. 92 cm, Altura de elevação: ca. 12 cm.

9738/1 Carro de transporte, empilhável. estrutura robusta c/ suporte
curvo coberto c/ esponja, c/ 4 rodas de protecção contra fios. Compri-
mento ca. 700 mm. Altura ca. 800 mm. Largura ca. 365 mm. sem cesto.

9738/3 Cesto de aço, coberto a material sintético para 9738/1.

7623 Carro para transporte de fardos de tecidos, com base giratória 650
x 400 mm com rolo em material esponjoso. Altura regulável de 700-1100
mm, com 4 rodas protegidas contra fios.

9619/1 Carro de transporte, estrutura de metal coberta a material sinté-
tico 28 mm Ø,cinzento, 4 rodas com protecção contra fios, carga máx.:
ca. 110 kg, útil p/ caixa transportadora 9626/2.

9738/1+3 7623

9619/1 9626/1

9626/1 Caixa transportadora de ND-Polietileno, empilhável, leve, mane-
jável e resistente, fornecível só em branco. Peso: ca. 3,0 kg
Medidas: exterior (em cima): 900 x 550 x 360 mm

interior (em cima): 770 x 510 x 350 mm
Conteúdo: ca. 100 litros

9646/3

Facilita o transporte

9669 9670

9670 Carro de transporte em metal, coberto a material sintético, cinzento,
4 rodas com protecção contra fios, carga máx. ca. 110 kg, útil p/ caixa
transportadora n.° 9669.

9646/3 Caixa transportadora, ND-Polietileno, empilhável, cinzenta,
estrutura aberta. Peso: ca. 2,9 kg.
Medidas: exterior 600 x 400 x 420 mm

interior 565 x 365 x 410 mm
Contéudo: ca. 80 litros.

6880

9669 Caixa transportadora de ND-Polietileno, empilhável, cinzenta,
estrutura aberta, parte frontal aberta para melhor acesso.
Medidas: exterior 570 x 453 x 310 mm

interior 550 x 405 x 305 mm
abertura 331 x 127 mm

6880 Caixa multiusual, robusta, com divisória retírável e 2 pinos p/bobi-
nas, (explorável até 6 divisórias). Montagem com barrilete.
Medidas: 400 x 160 x 60 mm.
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