jak nadsyłać informacje? archiwum informacji prasowych

Polecamy:
Portal Być Kobietą
Twoja perfumeria!
Oryginalne, tanie
perfumy
Pożyczki, kredyty
Części
samochodowe
Opony zimowe

Transport na hulajnodze
data dodania: 25.09.2008

Hulajnoga magazynowa to jeden z licznych produktów Jotkela
przeznaczonych do transportu w magazynach, halach
fabrycznych czy warsztatach. Nowoczesna konstrukcja
hulajnogi pozwala na łatwe prowadzenie i szybki transport w
pomieszczeniach produkcyjnych.
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najczęściej czytane:

Hulajnoga zapewnia szybkie przewożenie towarów na magazynie lub
innych dużych powierzchniach. Hulajnoga to ekonomiczne, wygodne i
praktyczne narzędzie transportowe. Przy jej obsłudze niie trzeba męczyć
rąk, tak jak przy przewożeniu ręcznym wózkiem dwukołowym, czy innym
tradycyjnym sprzęcie transportowym.
Stosowanie hulajnogi poprawia wydajność pracy w halach fabrycznych,
magazynach, sklepach czy hurtowniach.
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Układ kierowniczy i hamulce ułatwiają prowadzenie hulajnogi
zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo w przewożeniu części,
narzędzi czy innych drobnych elementów. Opcjonalnie hulajnoga może
być wyposażona w kosz, niezbędny do przewożenia małych I lekkich
elementów. Zaś wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną płyta
ładunkowa, zapobiega przesuwaniu się elementów podczas
przewożenia. Dobrze stosowana hulajnoga umożliwia jednorazowe
zabranie całego wyposażenia, potrzebnego choćby do naprawy
maszyny. Skrzynka z narzędziami, wiertaki, szlifierki, ściągacze do
łożysk i inne narzędzia które niejednokrotnie ważą kilkadziesiąt
kilogramów a ich dostarczenie do maszyny niejednokrotnie trwa
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