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22 kg
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Tип наименование колелета
ширина/дължина 
на вилицата (мм)

максимален
подем (мм)

маса 
(кг)

товаронос.
(кг)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4695 Количка BT 2300 полиуретан 520 / 1150 200 63 2300 1 393,33 1 672,00
4696 Количка бързоподемна полиуретан 520 / 1150 200 63 2300 1 516,67 1 820,00
4697 Количка с леко задвижване полиуретан 520 / 1150 200 63 2300 2 277,00 2 732,40
3458 Количка с акумулаторно задвижване полиуретан 540 / 1150 200 160 1500 6 743,50 8 092,20

Сила

Начална сила,
стандартна

BT PRO LIFTER
Товар 2300 кг

Теглителна сила

Разстояние

Начална сила
PRO LIFTER

1/3 оборота

КOЛИЧКИ ЗA ПAЛETИ

Ръчна количка за палети ВТ  Тип: 4695

- Лесна за управление, изисква леко помпане и съответно
слабо напрежение на мускулите.

- Много сигурна, със занижен риск от удар.

- Оборудвана с калъфи и масльонки за ефективна
поддръжка.

- Чувствително задействане, управлявано с докосване.

- Продухвателният клапан от неръждаема стомана
осигурява благонадеждно управление на хидравликата.

- Широки колела за леко придвижване.

- Благодарение на използваната за изработката на шасито
стомана с висока якост, количката е здрава, стабилна и лека.

- Безспорно най-ниските експлоатационни разходи на
пазара.

Ръчна бързоподемна количка за палети ВТ
Тип: 4696

- Вилиците достигат палетата още с първото напомпване
и повдигат товара в разстояние на секунди.

- Подходяща за манипулация с голямо количество палети.

Доживотна гаранция на рамата! Прави първата стъпка вместо вас!

По– леко от това не може да бъде!

Kоличка за палети ВТ с леко
задвижване   Тип: 4697

- Количката за палети намалява усилието Ви при
манипулация с тежки палети около 70 %  
в сравнение с обикновена количка.

- Системата функционира в двете посоки на
задвижване и се активира с лост на ръчката за
управление. Принципът е да се преодолее
инерцията на тежкия товар и да се улесни 
работата на обслужващия, най-вече при 
тръгване и при преодоляване на неравности.

- Уникално решение при трудни манипулации.

- Лесно и точно поставяне на тежки товари.

- Плавно тръгване върху неравна основа и прагове.

- Високата ергономичност намалява 
напрежението на ръцете, раменете и гърба.

- Повишена продуктивност.

- Водещо колело от полиуретан с Ø 175 х 60 мм

- Колела на вилиците от найлон с Ø 85 х 100 мм.

Нископодемна акумулаторна количка
за палети
Тип: 3458

- Нископодемната акумулаторна количка за палети 
е конструирана на базата на стандартните колички 
за палети.

- Едно от предимствата на това изделие 
е придвижването на батерия, което може да се
използва главно при работа в тежки работни условия. 

- Регулацията на скоростта на придвижване 
е неполярна (еднополюсна) подобно на
високоподемните и нископодемните акумулаторни
колички.

- Надстандартна товароподемност на акумулаторната
количката 1500 кг.

- Мотор 0,4 kW, батерия 12 V, 40 Ah.

- Количката е оборудвана с електромагнитна спирачка.
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