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Wózki transportowe marki Wolfcraft 
są przydatne podczas wielu domowych 
czynności , fot. Lange Łukaszuk 

 

Wózki transportowe Wolfcraft – bezpieczny i wygodny transport 

 

Praktycznie każdego dnia mamy okazję przenosić ciężkie ładunki np. torby z zakupami. Powoduje 
to niebezpieczne obciążenia kręgosłupa, które narażają nas na problemy zdrowotne. Z pomocą 
przychodzi firma Wolfcraft posiadająca w swojej ofercie rozwiązanie umożliwiające bezpieczne i 
sprawne przenoszenie ładunków - trwałe i poręczne wózki transportowe. Dzięki wyrafinowanemu 
systemowi szybkiego składania i rozkładania wózki marki Wolfcraft są zawsze „pod ręką”. Po 
złożeniu mają kompaktowe rozmiary i z powodzeniem zmieszczą się w każdej wnęce lub w 
bagażniku samochodu. Warto także podkreślić, że wózki transportowe zostały wykonane z 
aluminium, co znacząco obniża wagę i zdecydowanie ułatwia ich przenoszenie.  

 

Przewozić zamiast przenosić 

Bezpieczne, a przede wszystkim szybkie zamocowanie ładunku 
przygotowanego do transportu jest prawdziwym wyzwaniem 
dla użytkowników wózków. Firma Wolfcraft opracowała 
specjalny system 3-punktowego zabezpieczenia każdego 
ładunku za pomocą gum mocujących z hakami. Kolejną zaletą 
urządzeń sygnowanych marką Wolfcraft jest bezstopniowa 
regulacja wysokości, która umożliwia każdemu użytkownikowi 
komfortowe położenie rąk i zachowanie prawidłowej postawy 
ciała bez niepotrzebnego schylania się. Niezwykle istotną 
kwestią podczas transportu jest też możliwość przewożenia 
okrągłych ładunków, takich jak doniczki czy też beczki. Wózki 
marki Wolfcraft zostały wyposażone w zaokrągloną żerdź 
poprzeczną, która pozwala bezpiecznie i pewnie zamocować 
przedmioty o opływowych kształtach. Dodatkowo przy 
masywnych ładunkach niezwykle pomocny jest zaokrąglony 
uchwyt gwarantujący swobodne ułożenie rąk na rękojeści 
wózka i przechylenie go podczas załadunku. Warto podkreślić, 
że wszystkie wózki z oferty firmy Wolfcraft mają aż 5 lat 

gwarancji! Co więcej, produkcja odbywa się w Europie i prowadzona jest ze szczególnym 
uwzględnieniem precyzji wykonania poszczególnych modeli. Wózek tego typu jest urządzeniem 
praktycznym, funkcjonalnym i przydatnym w każdym gospodarstwie domowym. 
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Konstrukcja wózka TS 1000 marki Wolfcraft pozwala 
na używanie go jako taczki, a także jako wózka, fot. 
Lange Łukaszuk 

 

Wózki TS marki Wolfcraft – synteza wygody i funkcjonalności podczas transportu 

Rodzina wózków transportowych marki 
Wolfcraft składa się z 3 modeli, które spełniają 
różne potrzeby użytkowników. Pierwszy z nich, 
wózek TS 600 wyróżnia się niewielkimi 
rozmiarami po złożeniu i niską wagą własną – 
tylko 3,9 kg!  Warto jednak podkreślić, że 
udźwig tego urządzenia wynosi aż 70 kg. Z kolei 
regulacja wysokości i łożyskowane koła 
pozwala na pewny przewóz wielu ładunków. 
Małe rozmiary sprawiają, że jest to wózek 
idealny do przewożenia samochodem. Drugim 
modelem jest wózek TS 800 marki Wolfcraft.  
Został on wyposażony w stabilną sztangę 
poprzeczną, która ułatwia nabieranie 
masywnego ładunku. Dodatkowo uchwyt 
regulowany jest aż do 110 cm, co pozwala na 
dostosowanie wózka do wzrostu użytkownika. 
Udźwig 90 kg umożliwia przewiezienie 
cięższych ładunków. Model TS 800, podobnie 
jak model TS 600, można złożyć i rozłożyć 
jednym ruchem.  Z kolei wózek TS 1000 z oferty 
Wolfcraft może pełnić funkcję zarówno wózka, 
jak i taczki. Kiedy używamy go jako wózka ma 
on ładowność 150 kg, a dodatkowo posiada 
różne możliwości chwytu, które pozwalają na 
wygodne nabieranie i transportowanie ładunków. Dla komfortu użytkowania rękojeść została 
wyposażona w nakładki ochronne, które umożliwiają precyzyjny i bezpieczny chwyt wózka podczas 
transportu. Ładowność wózka TS 1000 wzrasta do 200 kg, kiedy będziemy używać go jako taczki. 
Dodatkowo, niewielka wysokość wózka ułatwia załadunek. Zaokrąglone poprzeczki i płyta tylna 
gwarantują bezpieczny transport zaokrąglonych przedmiotów.  Z kolei składana przednia łopata 
umożliwia przewożenie długich elementów. Warto podkreślić, że opony wypełnione powietrzem 
poprawiają komfort użytkowania wózka. Co więcej, model TS 1000 posiada ciekawą i przydatną 
funkcję regulowanego kąta nachylenia, która pozwala na pewny i bezpieczny transport ładunku po 
schodach. Dzięki temu rozwiązaniu transport mebli ogrodowych, drewna do kominka, worków z korą 
czy też kartonów będzie prosty i przyjemny. 
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Domowe obowiązki zmuszają nas do dźwigania ciężkich przedmiotów, takich jak drewno do kominka, 
worki z cementem czy ogrodowe donice. Duże gabaryty oraz waga tych materiałów sprawiają, że 
jesteśmy narażeni na urazy oraz kontuzje. Wózki transportowe marki Wolfcraft zostały 
zaprojektowane z myślą o pomocy podczas transportu niewymiarowych przedmiotów. Nie sposób 
przecenić także ich przydatność podczas codziennych zakupów, ogrodowych porządków czy wyprawy 
na ryby. Lekka konstrukcja i duża ładowność wózków z rodziny TS marki Wolfcraft sprawia, że są to 
uniwersalne urządzenia niezastąpione w każdym domu. 

Beata Haligowska 

Lange Łukaszuk SJ 

 

Wózek transportowy TS 600 marki Wolfcraft, cena brutto 272,16 zł 

Wózek transportowy TS 800 marki Wolfcraft, cena brutto 426,16 zł 

Wózek Transportowy TS 1000 marki Wolfcraft, cena brutto 593,92 zł 

 

Producent: Wolfcraft 
Dystrybutor: Lange Łukaszuk www.langelukaszuk.pl 
 

-------------------- 

Firma Wolfcraft jest wiodącym producentem innowacyjnych narzędzi ręcznych i uniwersalnego osprzętu zarówno dla 
początkujących majsterkowiczów, jak i do zastosowań profesjonalnych. Tradycja firmy Wolfcraft bierze początek w 1949 
roku, kiedy Reinhard Wolf założył firmę w miejscowości Remscheid. W okresie 60 lat firma przekształciła się z niewielkich 
warsztatów w przedsiębiorstwo, oferta którego cieszy się uznaniem nie tylko w Europie, lecz także poza jej granicami. 

LANGE ŁUKASZUK rozpoczęła swoją działalność w roku 1987. Od tej pory skutecznie i z powodzeniem działa na 
konkurencyjnym rynku elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, osprzętu, oświetlenia automatycznego i klejów 
termotopliwych. Firma LANGE ŁUKASZUK postawiła sobie za cel szeroko zakrojone doradztwo techniczno-handlowe, handel 
specjalistyczny ze sklepami narzędziowymi i hurtowniami, a także z marketami budowlanymi. Sprzedanym wyrobom LANGE 
ŁUKASZUK zapewnia pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną w dwudziestu swoich punktach serwisowych na terenie 
kraju. Firma LANGE ŁUKASZUK udziela gwarancji, zgodna z gwarancją producenta, tj od 1 roku do 25 lat. Towar dostarczany 
jest do klienta w ciągu 24-48 godzin od przyjęcia zamówienia. Realizowane są też  zamówienia w określonym terminie (just 
in time).  

 


