
Tango
Koła dopasowywane do urządzeń

Firma Treston ma zaufanie do 
zestawów kołowych Tango
Produkujemy wysokiej jakości przemysłowe meble i stacje robocze w Finlandii  
i wymagamy takiego samego poziomu doskonałości od wszystkich naszych  
komponentów, włącznie z kółkami. Dostarczamy meble na cały świat, co oznacza,  
że nasze produkty muszą spełniać globalne wymagania jakości w różnych 
środowiskach pracy, włącznie np. z EPA. Szeroka oferta kółek, ciągły rozwój 
produktów i bezproblemowa współpraca są naszymi podwalinami wieloletniej 
współpracy z firmą Manner. Kilka modeli naszych wózków wyposażonych jest 
w kółka Tango, ponieważ pasują one nie tylko do wyglądu wizualnego, ale też 
oferują najwyższej jakości wydajność. Tango spełnia nasze najważniejsze kryteria 
takie jak bezpieczeństwo, łatwość czyszczenia i mobilność (wózki 
mają maks. nośność 300 kg).
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Szeroka oferta kółek, 
ciągły rozwój produktów  
i bezproblemowa 
współpraca są naszymi 
podwalinami wieloletniej 
współpracy z firmą 
Manner.

Różne opcje mocowania

Bezpieczny, ochronny pedał hamulca

Wzór uznany na świecie - dobrze wyglądający i łatwy do czyszczenia

Uszczelnione, zabezpieczone łożyska kulkowe gwarantują stabilne i płynne toczenie

Proste mocowanie standardowymi narzędziami

Odpowiednie dla różnych zastosowań i okoliczności użytkowania

Różne opcje i materiały bieżnika

Najlepsze kółko Tango

Oy Mannerin Konepaja Ab  P.O. Box 3, 10901 Hanko, Finlandia
Tel. +358 19 222 001  Email: manner@manner.fi, Internet: www.manner.fi

Sprzedawcy w Europie. SERIA TANGO  75-125 MM  70-110 KG

     OPIEKA SPOŁECZNA KUCHNIE I RESTAURACJE  INSTYTUCJE I FIRMY

Manner – dba o klientów od 1890 roku 

Manner to tradycyjna rodzinna spółka założona w 1890. Na przestrzeni  
swojej historii produkowała szeroki zakres artykułów, począwszy od puszek do  
gospodarstw domowych, do masztów radiowych, od maszyn obrabiających 
drewno do wysokociśnieniowych zbiorników wodnych. Manner produkuje 
różnego rodzaju kółka od lat 1950-tych.  
 
Nawet przy takim szerokim zakresie produkcji, firma zawsze skupiała się na  
kliencie i na profesjonalnych usługach. Nasz elastyczny model produkcji 
umożliwia spełnianie wymagań poszczególnych klientów a długotrwałe 
doświadczenie gwarantuje, że każdy produkt wychodzący z naszych  
zakładów jest najwyższej jakości.



CECHY:
• Średnice kółek: 75, 100 i 125 mm
• Funkcje działania kółek : kółka skrętne, kółka 

skrętne z hamulcem całkowitym, blokada 
kierunkowa lub hamulec dwustopniowy oraz 
kółka stałe (100 i 125 mm)

• Opcje: hamulec ręczny, nierdzewne, 
przewodzące, niemagnetyczne,  
zabezpieczone przed cofaniem, RFID

Specjalne - często wymagające - zastosowania określają konkretne wymagania 
nawet wobec kółek w urządzeniach. Kółka Tango są odpowiednie do środowisk, gdzie  
konieczne są funkcje takie jak materiały nierdzewne, przewodność, niemagnetyczne 
otoczenie, zapobieganie cofaniu lub identyfikacja zdalna poprzez RFID.

Płynnie toczące się i bezobsługowe kółka Tango wykonane jest z poliamidu  
wzmocnionego włóknem szklanym. Dzięki idealnemu zaprojektowaniu kółka  
Tango są łatwe do czyszczenia i odpowiednie do większości środowisk pracy.  
Tango to prawidłowy wybór do pracy w szpitalu, ośrodku rehabilitacyjnym, kuchni  
gastronomicznej, restauracji, sklepie, biurze, w miejscu publicznym, czy w fabryce.

Tango – stosowanie w różnych 
środowiskach

Różnorodne alternatywy

Kółka Tango do urządzeń dostępne są w trzech rozmiarach: 75 mm, 100 mm i 
125 mm. Materiał bieżnika i jego twardość mogą być dobrane spośród kilku opcji. 
Standardowe rozwiązania mocowania obejmują trzpień gwintowany, prostokątną  
płytkę górną oraz ekspander. Mocowania trzpienia dostępne są jako produkt 
specjalny. Budowa widelca umożliwia proste przymocowanie kółek przy pomocy 
standardowych narzędzi.

Gwintowany 
trzpień

Prostokątna płyta górna

Unikatowa ochrona 
przed uszkodzeniem 

palców i brudem

Duże i małe 
pedały hamulca

ZderzakWarstwa ochronna 
na bieżniku

Koła skrętne  
z łożyskiem kulkowym,  

otwór centralny

Koła skrętne  
z łożyskiem ślizgowym, 

otwór centralny

Kółka stałe  
z gwintowanym  

trzpieniem

Ekspander Trzpień

• Wysokość: 110–168 mm
• Nośność: 70–110 kg
• Opcje materiału bieżnika wg. różnych 

zastosowań i powierzchni
• Łożysko kółka: łożysko kulkowe lub ślizgowe
• Dodatkowe akcesoria i specjalne 

rozwiązania : → poproś o dodatkowe 
informacje

Wybierz własny kolor

Kółka Tango dostępne są w trzech różnych standardowych kolorach: szary  
(RAL 7042), jasno szary (RAL 7035) i czarny. Kolor pedału hamulca może być 
wybrany spośród siedmiu standardowych kolorów oraz w dwóch rozmiarach. 
Możliwa jest również kombinacja dopasowana do klienta ze specjalnymi  
kolorami i logo na pedale hamulca. Poproś o ofertę cenową!

Kółka stałe  
z regulowaną  
płytką górną

Hamulce do  
wszystkich potrzeb  
– włącznie z  
hamulcem ręcznym

Tango wyposażone jest w różne opcje 
hamulców, włącznie z hamulcem 
ręcznym i hamulcem dwustopniowym 
(1 blokada kierunkowa, 2 hamulec 
całkowity) jako specjalne funkcje.

Przewodzące Nie magnetyczne Zapobieganie 
cofaniu się

RFIDNierdzewne    

STANDARDOWE MOCOWANIE:


