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Tип име
водещи 
колела

ш/д на вилиците
(мм)

в на изд. на кол.
(мм)

маса
(кг)

товароподем.
(кг)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

5253 Ръчна ниско подемна кол. полиамид 160/1150 85–200 67 2000 788,42 946,10
5253-P Ръчна ниско подемна кол. полиуретан 160/1150 85–200 67 2500 843,17 1 011,80
5253-G Ръчна ниско подемна кол. гума 160/1150 85–200 67 2500 832,25 998,70

TРAНСПАЛЕTНИ КОЛИЧКИ

- Предназначена за манипулиране с палети с размери 1200 х 800 мм, които могат да се вдигнат до височина (просвет) 100 мм.

- Устойчивата конструкция се опира от една страна на въртящия се колесник и от друга страна на малките подвижни колела.

- Движението на теглича нагоре и надолу се осъществява хидравлично, командният вентил
има три позиции: 1 повдигане, 2 нулева позиция, 3 спускане.

Количка за палети
с полиамидни 
колела
Тип: 5253

Количка за палети с гумени колела Тип: 5253-G

Колела на вилиците Ø 80 мм
- Полиуретаново покритие

на колелата.
- Тандемните колела на вилиците

улесняват безшумното 
и безпроблемно придвижване 
при неравна повърхност.

- Изключителна устойчивост на
резки температурни промени,
както и при работа с петролни
продукти.

Водещи колела Ø 200 мм
- Чугунен диск на колелото.

- Гуменото покритие гарантира

безшумна експлоатация.

- Устойчиви в температурен

диапазон от –10 °С до +60 °С.

Гумените колела намират приложение при
работа в помещения с неравности по подовата
настилка или в случаи, в които се изисква
безшумно преместване на товари.
Не повреждат подовата настилка 
и омекотяват евентуалното друсане 
и удар на местения товар.

Полиуретановите колела намират приложение предимно в случаи, 
в които се изисква безшумно и плавно придвижване на товара и значителна
устойчивост на колелата. Подходящи за промишлени помещения с неравности
по подовата настилка.

Количка за палети с полиуретанови колела   Тип: 5253-P

Колела на вилиците Ø 80 мм

- Полиуретаново покритие на колелата.

- Тандемните колела на вилиците
улесняват безшумното и безпроблемно
придвижване при неравна 
повърхност.

- Изключителна устой- 
чивост на резки 
температурни промени, 
както и при работа 
с петролни продукти.

Водещи колела Ø 200 мм

- Чугунен диск на колелото.
- Полиуретановото покритие

гарантира експлоатация,
при която не остават следи
по подовата настилка.

- Изключителна устойчивост
на надраскване.

- Устойчиви в температурен
диапазон от –20 °С до +75 °С.

от 788,42
c ДДС: 946,10
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