
WIMAD Wyposażanie serwisów samochodowych PROSPEKT 
   

   

 

AHCON 

 
 

WWW.WIMAD.COM.PL Strona 1 z 8 TEL./FAX: 71 346 66 26 
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. 
Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności. 

TRANSPORT KÓŁ 
w warsztacie 

 

Koła i opony są ciężkie. Z ich obsługą może wiązać się wielokrotne dźwiganie ciężarów w warsztacie. 

Niniejszy dokument przedstawia logiczną, ergonomiczną metodę transportowania kół, dzięki której 

praca przebiega łatwiej i redukuje większość podnoszenia i opuszczania kół. Rozmaitość modeli 

wózków do kół powoduje, że szybko stają się niezbędnym sprzętem w warsztacie. 
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Wózek do kół Wheel Trolley 

 

Własności: 

✓ przeznaczony do transportu 
4 kompletnych kół lub 8 opon. 

✓ kompatybilny z innymi urządzeniami do podnoszenia 
i transportu, 

✓ możliwe wyposażenie wózka w hamulce na 1 lub 2 kołach, 

✓ konstrukcja umożliwiająca składowanie wózków w stosy. 

Zastosowanie: 

✓ przechowywanie zgrupowanych kół 
podczas prac mechanicznych, 

✓ wygodny transport kół 
od dźwignika (pojazdu) do montażownicy lub na półki, 

✓ składowanie kół klientów 
np. przy zmianie opon letnich na zimowe lub odwrotnie. 

POJAZDY UDŹWIG 

  
 OSOBOWE VAN 

 
120 kg 

 

Wózek do kół Wheel Trolley podwyższony 

 

 

Własności: 

✓ pozwala uniknąć częstego podnoszenia koła, 

✓ ergonomiczny, zwiększa komfort pracy, 

✓ możliwe wyposażenie wózka w hamulce na 1 lub 2 kołach. 

Zastosowanie: 

✓ przechowywanie zgrupowanych kół 
podczas prac mechanicznych, 

✓ wygodny transport w warsztacie, 

✓ montaż i demontaż kół, 

✓ rozmaite prace warsztatowe. 

POJAZDY WYSOKOŚĆ UDŹWIG 

  
 OSOBOWE VAN 

 
745 mm 

 
120 kg 
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Wózek do kół Wheel Trolley Off Road 

 

Własności: 

✓ przeznaczony do transportu 
4 kompletnych kół lub 8 opon. 

✓ kompatybilny z innymi urządzeniami do podnoszenia 
i transportu, 

✓ możliwe wyposażenie wózka w hamulce na 1 lub 2 kołach, 

✓ konstrukcja umożliwiająca składowanie wózków w stosy. 

Zastosowanie: 

✓ przechowywanie zgrupowanych kół 
podczas prac mechanicznych, 

✓ wygodny transport kół 
od dźwignika (pojazdu) do montażownicy lub na półki, 

✓ składowanie kół klientów 
np. przy zmianie opon letnich na zimowe lub odwrotnie. 

POJAZDY UDŹWIG 

   
 OSOBOWE VAN 4X4 

 
180 kg 

Wózek do kół Wheel Trolley EASY LIFT 

 

Własności: 

✓ najwygodniejszy przy użyciu do 2 kół, umożliwia transport 
do 4 kompletnych kół. 

✓ automatyczna regulacja wysokości w zależności od 
obciążenia umieszczonego na górze, 

✓ kompatybilny z innymi urządzeniami do podnoszenia 
i transportu, 

✓ wyposażenie wózka w hamulce na 2 kołach. 

Zastosowanie: 

✓ wygodny transport kół bez potrzeby częstego schylania się 
i dźwigania ciężkich kół, 

✓ przydatny przy montażu i demontażu kół, obsłudze 
pojazdu na dźwigniku i montażownicy.  

 

POJAZDY WYSOKOŚĆ UDŹWIG 

   
 OSOBOWE VAN 4X4 

 
745-580 mm 

 
180 kg 
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Wózek do kół Wheel Trolley XL 

 
 

Własności: 

✓ przeznaczony do transportu 
4 kompletnych kół. 

✓ kompatybilny z innymi urządzeniami do podnoszenia i 
transportu, 

✓ możliwe wyposażenie wózka w hamulce na 2 kołach, 

✓ konstrukcja umożliwiająca składowanie wózków w stosy. 

Zastosowanie: 

✓ przechowywanie i transport dużych, ciężkich kół i opon, 

✓ przechowywanie zgrupowanych kół 
podczas prac mechanicznych, 

✓ transport kół 
od dźwignika (pojazdu) do montażownicy lub na półki, 

✓ składowanie kół klientów 
np. przy zmianie opon letnich na zimowe lub odwrotnie. 

POJAZDY UDŹWIG 

   
 OSOBOWE VAN 4X4 

 
250 kg 

Wózek do kół Wheel Trolley XL podwyższony 

 

Własności: 

✓ pozwala uniknąć częstego podnoszenia koła, 

✓ ergonomiczny, zwiększa komfort pracy, 

✓ możliwe wyposażenie wózka w hamulce na 1 lub 2 kołach. 

Zastosowanie: 

✓ przechowywanie zgrupowanych kół 
podczas prac mechanicznych, 

✓ wygodny transport w warsztacie, 

✓ montaż i demontaż kół, 
rozmaite prace warsztatowe. 
 

POJAZDY WYSOKOŚĆ UDŹWIG 

   
 OSOBOWE VAN 4X4 

 
745 mm 

 
250 kg 
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Paleta do kół 

Paleta do kół podwyższona 

 

Własności: 

✓ pozwala uniknąć częstego podnoszenia koła, 

✓ ergonomiczny, zwiększa komfort pracy, 

✓ możliwe wyposażenie wózka w hamulce na 1 lub 2 kołach. 

Zastosowanie: 

✓ przechowywanie zgrupowanych kół 
podczas prac mechanicznych, 

✓ wygodny transport w warsztacie, 

✓ montaż i demontaż kół, 

✓ rozmaite prace warsztatowe. 

POJAZDY WYSOKOŚĆ UDŹWIG 

   
 OSOBOWE VAN 4X4 

 
745 mm 

 
250 kg 

  

 

 

Własności: 

✓ prostokątna wersja wózków Wheel Trolley, 

✓ możliwe podwieszanie na półkach regałów do kół, 

✓ możliwe wyposażenie wózka w hamulce na 2 kołach, 

✓ konstrukcja umożliwiająca składowanie w stosach. 

Zastosowanie: 

✓ sprawny transport w warsztacie, 

✓ przechowywanie zgrupowanych kół 
podczas prac mechanicznych, 

✓ przechowywanie kół lub innych produktów 
na regałach do kół. 

POJAZDY UDŹWIG 

   
 OSOBOWE VAN 4X4 

 
250 kg 
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Wózek do kół ręczny 

Dźwignik do kół teleskopowy TOWER LIFT 

 

 

 

Własności: 

✓ przenosi do 4 kół razem z wózkiem Wheel Trolley, 

✓ kompatybilny wymiarami z wózkiem Wheel Trolley 
(możliwość chwycenia wózka Wheel Trolley od spodu), 

✓ ergonomiczny: 

− ruchome widełki, 

− uchwyty wzdłużne i  poprzeczne, 

− możliwość oparcia wózka uchwytami na podłożu, 

✓ zwrotny - długie uchwyty działają jak dźwignia, 

✓ lekki, lecz o dużym udźwigu. 

Zastosowanie: 

✓ sprawny ręczny transport wózków Wheel Trolley 
na większe odległości w warsztacie i poza nim 
z uwzględnieniem nierówności podłoża, 

✓ transport kół i opon luzem 
(bez wózków Wheel Trolley). 

POJAZDY UDŹWIG 

    
 OSOBOWE VAN 4X4 

 
200 kg 

 

 

TOWER LIFT 1.0 

  

 

Własności: 

✓ kompatybilny wymiarami z wózkiem Wheel Trolley 
(możliwość chwycenia wózka Wheel Trolley od spodu), 

✓ wąski (do 1,4 m przejazdu między regałami), 

✓ wyposażony w regulowany uchwyt 
wózków Wheel Trolley, 

✓ bezpieczny, 

✓ ergonomiczny i prosty w obsłudze, 

✓ zasilany bateryjnie (230/12 V). 

Własności (wersje 2.0, 2.1): 

✓ kamera tylnego widoku, 

✓ wyświetlacz informacyjny, 

✓ funkcja hydraulicznego przechyłu, 

✓ bateria o zwiększonej pojemności, 

✓ uchwyt na dodatkowy wózek Wheel Trolley. 

Zastosowanie (wersje 1.0, 2.0): 

✓ umieszczanie opon i kół na wysokich regałach do kół, 
do 7 poziomów regału. 

Zastosowanie (wersja 2.1): 

✓ umieszczanie opon i kół na wysokich regałach do kół, 
od 5,3 do 6 m 

 

POJAZDY CZAS PODNOSZENIA WZNIOS UDŹWIG 

 
OSOBOWE 

 
0,2 m/s 

 
5300 mm 

 
100 kg 

TOWER LIFT 2.0 

  

POJAZDY CZAS PODNOSZENIA WZNIOS UDŹWIG 

 
OSOBOWE VAN 

 
0,2 m/s 

 
5300 mm 

 
120 kg 

 

TOWER LIFT 2.1 

POJAZDY CZAS PODNOSZENIA WZNIOS UDŹWIG 

   
 OSOBOWE VAN 

 
0,2 m/s 

 
6000 mm 

 
120 kg 
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 URZĄDZENIA DODATKOWE: 
 

Dźwignik wózka do kół 

 

 
 

  
  

 

 

 

Własności: 

✓ półautomatyczny, 

✓ pedał nożnej obsługi, 

✓ ergonomiczny – eliminuje dźwiganie kół. 

Zastosowanie: 

✓ podnoszenie wózka do kół Wheel Trolley 

z maksymalnie 4 kołami do wysokości stołu rolkowego 

jako elementu linii montażowej do kół AHCON. 

POJAZDY WZNIOS UDŹWIG 

    
 OSOBOWE VAN 4X4 

 
700 mm 

 
120 kg 

 

  Wózek do kół 
Paleta 
do kół 

Wózek 
do kół 
ręczny 

Dźwignik teleskopowy 
do kół 

Dźwignik 
wózka 
do kół 

 
Jm. — Off Road XL 

EASY 
LIFT  1.0 2.0 2.1 

Udźwig kg 120 180 250 180 250 200 100 120 120 

Wysokość 
standard 

podwyższony 
mm 

110 
580 

150 
— 

150 
600 

240-580 
180 
745 

1680    530 

Średnica Ø mm 630 700 800 700       

Szerokość 

Długość mm  

800 

600 

820 

820 

<1400 

- 

430 

1100 

Wznios   5300 6000 700 

Czas podnoszenia 

m/s  

0,2 

 
Prędkość  

kosz nisko 
kosz wysoko 

0,8 
0,2 
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