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Spoorvolgende transportkar 
voor het veld
Deze robuuste transportkar is uitermate geschikt voor transportwerk in het veld. De karren 
zijn stabiel en perfect spoorvolgend tot maximaal 10 karren doordat ze zijn uitgerust met een 
speciaal spelingvrij stuursysteem. Standaard is de kar uitgerust met een betonplex bodem-
plaat en onbehandeld chassis maar er zijn erg veel variaties mogelijk. Kijk bij de opties voor 
alle mogelijkheden! 

Kenmerken
• Robuust uitgevoerd
• Uitermate geschikt voor in het veld
• Trekstang of handtrekstang aan  
• beide zijden van de kar
• Spelingvrij stuursysteem 
• Perfect spoorvolgend tot 10 karren
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De wereld van WDT
Widontec is gespecialiseerd in het 
ontwikkelen, aanpassen en produceren van 
machines voor bedrijven uit de industrie, 
land- en tuinbouw en evenementenbranche. 
Voor een groot deel van hun machinepark zijn 
wij de vaste onderhoudspartner.

Technische gegevens
Wielen:   18x8.5-8 bkt/4ply  
  (215 x 450 b/h)
Draagvermogen  1.000 kg
Bodem   Betonplex Antislip
  12 mm**
Standaard Chassis 
  onbehandeld**
Gewicht  290 kg

** meerdere opties mogelijk.

Technische gegevens

Afmetingen

Dealer

Standaard 3 verschillende breedtes

01501010 Transportkar 3 x 1,00 x 0,57m chassis onbehandeld

Uitvoeringen

Omschrijving B L H1 H2 D W

TRK 100/300 1000 3000 570 390 (Standaard) 450 1800

TRK 110/300 1100 3000 570 390 (Standaard) 450 1800

TRK 125/300 1250 3000 570 390 (Standaard) 450 1800

01501020 Transportkar 3 x 1,10 x 0,57m chassis onbehandeld

01501030 Transportkar 3 x 1,25 x 0,57m chassis onbehandeld

Standaard 3 verschillende breedtes

01502010 Transportkar poedercoaten

01502020 Transportkar thermisch verzinken

01502030 Traanplaat bodem i.p.v. hout

01502040 Opstaande rand rondom

01502050 Rongpotten 6 stuks (excl. rongen)

01502060 Rongpotten 6 stuks (incl. rongen + ketting)

01502070 Rongpotten 6 stuks (incl. rongen + houten schot) 

01502080 Banden uitgevoerd met anti-lek (per 4 stuks)

01502090 Trekdistel transportkar

01502100 Trekdistel handgetrokken transportkar


