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FÅ DE TUNGE HJUL OP
I OPTIMAL ARBEJDSHØJDE

EGENSKABER
–– Aflægning af hjul i samme arbejdshøjde

–– Ingen skadelige løft af hjul til og fra gulvhøjde

–– Pladsbesparende opbevaring af hjul under service

–– Let at manøvrere rundt med på værkstedet

–– Har man flere Wheel Buddys, kan disse skubbes 
 tæt sammen, når de ikke er i brug

Wheel Buddy er den perfekte vogn til af- og påmontering af hjul. 
Vognen er beregnet til at håndtere 1-4 hjul.

Gevinsten ved Wheel Buddy er, at man kan aflægge hjul i en god 
arbejds højde og derved slipper for løft af tunge hjul til og fra gulvhøjde.

Wheel Buddy fungerer ved, at vognens løfteramme, hæver og 
sænker sig i forhold til den pålagte vægt.

Derved sikres maximal ergonomi, uanset om der er 1 eller 4 hjul 
på vognen, idet det øverste hjul altid vil ligge i en ergonomisk højde.

Hjulvognen er udstyret med en praktisk hulplade, som kan monteres 
med ophængskroge, således at alt nødvendigt værktøj til hjulskifte-
arbejdet kan hænges op og trækkes med rundt på værkstedet. 
Vognen er desuden inkl. en opbevaringsplads til bl.a. bolte.

AHCON Wheel Buddy er en også en optimal “parkeringsplads” 
til hjul under mekanisk arbejde.

slut med
tunge løft

af hjul

MULIGHED
FOR OPHÆNG AF

VÆRKTØJ
KØRETØJ

PV VV 4x4

MAX BELASTNING

180 kg

FARVE

7016/galvaniseret

MODEL VARENR. DIMENSIONER
AHCON Wheel Buddy 650 20 211 1.311 mm (H) x 648 mm (B) x 783 mm (L)

Ophængskroge, 3 stk. 74123 38 mm (L)

Dobbelte vinkelkroge, 3 stk. 74170 40 mm (B) x 38 mm (L)

Ringkroge, 2 stk. 74161 60 mm (Ø)


