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TYP NÁZEV ŘÍDÍCÍ KOLA
ŠÍŘKA/DÉLKA
VIDLIC (mm)

ZDVIH VOZÍKU 
(mm)

HMOTNOST
(kg)

NOSNOST
(kg)

CENA
(Kč)

5253 Ruč. níz. vozík polyamid 160/1150 85–200 67 2000 7 999,-
5253-P Ruč. níz. vozík polyuretan 160/1150 85–200 67 2500 7 999,-
5253-G Ruč. níz. vozík guma 160/1150 85–200 67 2500 7 999,-

PALETOVACÍ VOZÍKY

- Určeny pro manipulaci s paletami o rozměru 1200 x 800 mm, případně 800 x 600 mm, které mají nabírací výšky 
(světlost) 100 mm.

- Robustní rám se opírá na jedné straně o otočný podvozek, druhou stranou o malá pojezdová kola.

- Pohybem oje směrem dolů a nahoru se uvádí v činnost hydraulika, ovládací ventil má tři polohy:
1 zvedání, 2 nulová poloha, 3 spouštění.

Paletovací vozík 
s polyamidovými
koly
Typ: 5253

Paletovací vozík s gumovými koly  Typ: 5253-G

Vidlicová kola Ø 80 mm

- Obruče kol z polyuretanu.

- Tandemová vidlicová kola
umožňují bezhlučný 
a bezproblémový přejezd
na nerovném povrchu.

- Vysoká tepelná odolnost 
a stálost vůči ropným 
produktům.

Řídící kola Ø 200 mm

- Litinový disk kola.

- Gumová obruč zajišťuje 
tichý provoz.

- Teplotní odolnost 
od –10 °C do +60 °C.

Gumová kola jsou vhodná do provozů 
s méně rovným povrchem, nebo 
provozů s důrazem na tichý chod. 
Jsou velice šetrná k podlaze 
a tlumí nárazy.

Polyuretanová kola najdou uplatnění především tam, kde je vyžadován tichý 
a plynulý provoz za dodržení předpokladu vysoké odolnosti kol. V místech s těžkým
provozem, v místech, kde jsou nežádoucí šmouhy na podlaze.

Paletovací vozík s polyuretanovými koly  Typ: 5253-P

Vidlicová kola Ø 80 mm

- Obruče kol z polyuretanu.

- Tandemová vidlicová kola 
umožňují bezhlučný 
a bezproblémový přejezd 
na nerovném povrchu.

- Vysoká tepelná odolnost 
a stálost vůči ropným 
produktům.

Řídící kola Ø 200 mm

- Litinový disk kola.

- Polyuretanová obruč 
zajišťuje bezestopý provoz.

- Vysoká odolnost proti  otěru.

- Teplotní odolnost 
od –20 °C do +75 °C.

od 7 999,-
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