
ΤΡΟΧΟΦΟΡΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ / ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ
24 ΜΗΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

TIRES ARE MADE FROM
100% USA MATERIALS
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Οι τροχοί 42 Χ 20 cm επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά σε άμμο, 
βότσαλα, γκαζόν, λάσπη.

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου:    100 kg

Όγκος σωλήνα:        0,1 cbm

Βάρος με τροχούς:       13 kg

Διαστάσεις κορυφής του σωλήνα:    91 x 53 εκ

Διαστάσεις κάτω βάσης:      63,5 χ 36,8 εκ

Βάθος σωλήνα:        32 cm

Πλάτος καλαθιού w / ρόδες προσαρτημένες:  87,5 cm

Διαστάσεις: (όπως είναι συσκευασμένο)   96,5 χ 66 χ 40,6 εκ

Τροχοί με μπαλόνια:       42 χ 20 εκ

Υλικό καλαθιού:       Πολυαιθυλένιο υψηλής 

          πυκνότητας

Φινίρισμα αλουμινίου:       Ανοδιωμένο

Εξαρτήματα:        Ανοξείδωτο ατσάλι

Τροχοί με μπαλόνια:       Ελαστικό πολυουρεθάνη

          Ελαστικό πολυαιθυλενίου
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ΤΡΟΧΟΦΟΡΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1.Turn cart upside down. 

2.Slide axle through axle mounting bracket. 

3.Just before pushing axle through last mounting bracket, make 
sure the three gray prongs are spread to let axle enter.  

 

4.Slide axle through to line on axle. 
5.Slide wheel onto axle with valve stem pointed outward, insert 

quick clip pin and rotate pin ring over axle.
 

6.Slide second wheel onto axle and fasten. 
7.Pivot cart prop slightly more than a quarter turn until it latches 

in place against rear side of cart.
 

8.Turn cart right side up. 
9.Release handle clamps by flipping release tabs to opposite 

position. Move handle to desired position and flip release tabs   

 

  

back to original position. 
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10.  Load items into cart. 
11.  Retract prop by pressing latch with hand and pushing prop cross bar 

  with foot (near center) to snap into up  position.  

 

12.  

 

13.  To Disassemble: Remove wheels and reverse above instructions.
 

Maintenance Tip:

 

To prevent rusting, rinse all parts with fresh water and dry

 

  To set prop, reach down and grab cross bar in hand and pull upward 
  until latch locks prop in place.
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