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Instrukcja Obsługi Nośnych Koszy Stalowych 

 

 
Ze względów bezpieczeństwa podczas użytkowania stalowych koszy nośnych należy 

przestrzegać poniższych instrukcji. Niewłaściwe użytkowanie może wiązać się z 

ryzykiem obrażeń ciała. 

 

 

Kosz transportowy składany WICONA (Skip) 

 

 

 

Maksymalne obciążenie na kosz: 1000 kg. 

Wymiary: 6000 x 750 x 550 mm 

Waga: 155 kg  

Kosze można podnosić tylko w wyznaczonym miejscu, patrz rysunek. 

Postępowanie podczas pakowania: 

Kosze można sztaplować maksymalnie 5 sztuk na równej powierzchni lub podczas 

transportu. Najcięższy kosz należy umieścić na dole, a najlżejszy na górze. 

Obsługa zwrotów: 

Luźne części kosza są demontowane i umieszczane na środku kosza, następnie kosze 

można układać jeden na drugim. Maksymalna ilość ułożonych koszy jeden na drugim do 

transportu lub przechowywania (bez towaru) - 20 szt.  
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Kosz transportowy nieskładany WICONA (Frame) 

 

 

 

Maksymalne obciążenie na kosz: 1000 kg. 

Wymiary: 6000 x 770 x 700 mm 

Waga: 192 kg  

Kosze można podnosić tylko w wyznaczonym miejscu, patrz rysunek. 

Postępowanie podczas pakowania: 

Kosze można sztaplować maksymalnie 4 sztuk na równej powierzchni lub podczas 

transportu. Najcięższy kosz należy umieścić na dole, a najlżejszy kosz na górze. 

Obsługa zwrotów: 

Kosze są układane jeden na drugim z pewnym przesunięciem. Maksymalna ilość ułożonych 

koszy jeden na drugim do transportu lub przechowywania (bez towaru) - 10 szt. 

 

 

Kosz transportowy bordowy Sapa 

 

 

 

Maksymalne obciążenie na kosz: 800 kg.  

Wymiary: 4000 x 800 x 400 mm 

Waga: 63 kg  
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Załadowany kosz można podnosić tylko za uszy, poprzeczki lub w ramie pomocniczej, a 

następnie bezpośrednio pod wzmocnieniami. 

Postępowanie podczas pakowania: 

Kosze można sztaplować maksymalnie do 6 sztuk na równym podłożu i 5 sztuk podczas 

transportu. Dopuszcza się sztaplowanie do 4 sztuk przy transporcie mniejszymi wózkami 

ciągnionymi ręcznie. Najcięższy kosz należy umieścić na dole, a najlżejszy na górze. 

Obsługa zwrotów: 

Kosze powinny być ułożone w stos zgodnie z opcją 1, maksymalnie 11 koszy na załadunek. 

Dopuszcza się ułożenie koszy wg opcji 2. Kosze muszą być przymocowane do skrzyni 

ładunkowej. Pamiętaj, że żółty znak ostrzegawczy nie może być zasłonięty 

 

 

 


