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Tип
осн. размери
a x b x h (мм)

разстояние мін./макс. (мм) между пода
и най-високата позиция на вилиците

дължина на рамената
на вилиците (мм)

товароподемност
(кг)

маса
(кг)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3275 650 x 600 x 1425 85/1200  650 400 81 1 636,67 1 964,00
3276 1642 x 740 x 1980 85/1600 1150 500 196 2 157,42 2 588,90
3277 1642 x 740 x 1980 85/1600 1150 1000 196 2 179,42 2 615,30
5508 1480 x 568 x 1210 85/800 1140 1000 105 1 383,42 1 660,10
3457 1570 x 540 x 1225 85/800 1170 1000 169 4 700,42 5 640,50

ВИСОКОПОДЕМНИ КОЛИЧКИ

Количка с вилици - VZV Тип: 5508

- Значително улеснява работата в складове, при експедиция или
директно при машини в производството.

- При подем над 400 мм се укрепва с помощта на опорна стойка,
което повишава напречната стабилност на количката.

Количка с вилици 
– вариант с електро 
повдигане Тип: 3457

- Повдигането на товари може да се
извършва по два начина – ръчно или
електрически. 

- Спускането на товара се извършва
ръчно. Външно поставената батерия 
и зарядно устройство водят до нисък
център на тежестта и съответно дават
възможност за отлична управление на
количката.

- Мотор 0,8 kW, батерия 12 V, 60 Ah.

Повдигане с електромотор

Олекотена 
високоподемна количка
Тип: 3275

- Пределно улеснена експлоатация.

- Занижената маса на самата
количка осигурява приложение
например при рампи
за разтоварване.

- Улеснено управление.

Ръчна високоподемна
количка 
Тип: 3276, 3277

- Пределно улеснена експлоатация.

- Ръчната количка се отличава
с компактно решение 
в областта на дизайна.

- Улеснено управление.

- Най-ново технологично решение
на хидравликата с качествено
уплътнение.

- Количката се отличава
с безопасната си експлоатация
и минималното необходимо 
усилие при повдигането 
на товара.

- Подемане с помощта на педал.

- Осигуровка срещу претоварване 
с помощта на напорен вентил.

- Устойчивата стабилна
конструкция на количката
гарантира пределно висока
степен на безопасност при
експлоатация.
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