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Tип име
ширина/дължина
на вилиците (мм)

ширина/подем
на количката (мм)

маса
(кг)

товаро
-подем.(кг)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3102 Количка за палети с дълж. на вил. 800 мм 160/800 540/85/200 73 2000 858,33 1 030,00
3103 Количка за палети с дълж. на вил.1500 мм 160/1500 540/85/200 79 2000 1 242,75 1 491,30
3104 Количка за палети с товароподем. 300 кг 160/1150 540/85/200 89 3000 906,92 1 088,30
3105 Четирипосочна количка за палети 160/1150 540/85/200 92 1500 1 407,08 1 688,50
4672 Нископрофилна количка за палети 160/1150 540/85/200 86 1500 1 383,75 1 660,50

СПЕЦИАЛНИ КОЛИЧКИ ЗА ПАЛЕТИ

Колички за палети
с нетипична дължинa нa вилиците
Тип: 3102 - дължина на вилиците 800 мм, Тип: 3103 - дължина на вилиците 1500 мм

- Подобно на стандартния вариант, и този тип колички е предназначен за работа
с най-различни палети.

- От една страна е снабден с въртящ се колесник, а от друга страна – с подвижни колела.

- Подемната хидравлика се привежда в действие чрез задвижване 
на теглича надолу и нагоре.

- Стандартно количките се предлагат с колелца от полиуретан.

- Количките с дължина на вилиците 800 мм намират приложение 
предимно в ограничени пространства като напр. товарни камиони 
и вагони.

- Вилиците с дължина 1500 мм 
улесняват манипулирането 
с палети с големи размери.

Количка за палети 
с товароподемност 3 тона
Тип: 3104

- Вариантът се различава от стандартния
единствено по отношение на повишената
товароподемност.

- Управлението и оборудването с колела 
е същото както при предходните типове.

Четирипосочна количка за палети
Тип: 3105

- Става въпрос за нископодемна количка 
с механичен подем и управление, предназначена 
за транспортиране на европалети.

- Количката може да бъде придвижвана в две
взаимно перпендикулярни посоки. В подемния
диапазон на вилиците от основно положение до
височина 172 мм над земята (12 подема на теглича)
количката се придвижва само надлъжно, т.е. напред
и назад. При по-нататъшно повдигане на вилиците
до височина 198 мм над земята с помощта на
механизма при опорните (задните) колела
приключва надлъжното движение на количката 
и се задейства страничното.

- След това тегличът с водещите колела трябва
да се завърти 90° в желаната посока и да се
застопори цапфата, за да се предотврати
евентуалното свободнo въртене на теглича. Така
количката е готова за напречно придвижване
(перпендикулярно на основната посока), т.е. наляво
и надясно.

- Количката е с много широко приложение, 
подобно но това на стандартния нископодемен
палетоповдигащ модел.

- За да се осигури безопасно и сигурно манипулиране 
с количката е необходимо подът да 
е изравнен, да няма грапавини и препятствия. 

- Количката е снабдена с компактен ръчен
хидравличен агрегат, който при подем се привежда 
в действие от теглича (чрез движението нагоре 
и надолу), а при спускане - от ръчката, разположена 
в самия теглич. Ръчката, освен на режим "спускане",
може да се нагласи и на неутрална позиция (тогава,
когато се манипулира с теглича без да е необходим
подем) или на режим "повдигане" (тогава, когато
тегличът се използва за подем).

дължина 
на вилиците 
800/1500 мм
товаро-подемност
2000/3000 кг

Минимална височина

на вилицата - 51 мм

Нископрофилна количка
за палети Тип: 4672

- Количката е предназначена преди всичко
за манипулация с палети, които имат минимален просвет.

- Минималната височина на вилицата е 51 мм,
максималната - 161 мм.

- Количката се предлага стандартно с колела от
полиуретан.
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