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TYP NÁZEV
ŠÍŘKA/DÉLKA
VIDLIC (mm)

ŠÍŘKA/ZDVIH
VOZÍKU (mm)

HMOTNOST
(kg)

NOSNOST
(kg)

CENA
(Kč)

3102 Paletový vozík ližiny 800 mm 160/800 540/85/200 73 2000 7 999,-
3103 Paletový vozík ližiny 1500 mm 160/1500 540/85/200 79 2000 11 990,-
3104 Paletový vozík 3000 kg nosnost 160/1150 540/85/200 89 3000 8 999,-
3105 Paletový vozík čtyřcestný 160/1150 540/85/200 92 1500 13 990,-
4672 Nízkoprofilový paletový vozík 160/1150 540/85/200 86 1500 13 990,-

SPECIÁLNÍ PALETOVÉ VOZÍKY

Paletové vozíky s atypickou délkou ližin
Typ: 3102 – délka ližin 800 mm, Typ: 3103 – délka ližin 1500 mm

- Tak jako standardní vozík je určen k manipulaci s nejrůznějšími paletami.

- Vozík je na jedné straně vybaven otočným podvozkem, na druhé straně
pojezdovými koly.

- Zvedací hydraulika se uvádí v činnost pohybem oje směrem dolů a nahoru.

- Vozíky jsou standardně dodávány s kolečky z polyuretanu.

- Vozíky s vidlicemi o délce 800 mm najdou uplatnění především
ve stísněných prostorách např. na ložných plochách nákladních vozů 
či vagónů.

- Vidlice o délce 1500 mm usnadní manipulaci s nadměrnými paletami.

Paletový vozík 
s nosností 3 tuny
Typ: 3104

- Od standardního vozíku se liší 
pouze zvýšenou 
nosností až na 3 tuny.

- Ovládání i vybavení koly 
je stejné jako 
u předešlých typů.

Paletový vozík čtyřcestný
Typ: 3105

- Jedná se o ručně vedený nízkozdvižný vozík
s ručním zdvihem určený pro přepravu
EURO palet. 

- Vozík je upraven pro pohyb ve dvou vzájemně
kolmých směrech. V rozmezí zdvihu vidlice ze
základní polohy do výšky 172 mm nad zem
(12 zdvihů oje) se bude vozík pohybovat
pouze v podélném směru tj. dopředu a dozadu.
Při dalším zvedání vidlice až do výšky 198 mm nad zem,
dojde pomocí mechanismu u podpěrných (zadních) 
kol k zařazení bočního pojezdu a vyřazení pojezdu 
podélného. 

- Dále obsluha natočí oj s řídícími koly o 90°
v požadovaném směru a zajistí řízení čepem,
aby nedošlo k jeho volnému otáčení. V této
chvíli je vozík upraven pro pohyb v příčném
směru (kolmém na základní pohyb) tj. doleva
a doprava.

- Uplatnění vozíku je velmi široké, tak jako
u standardního nízkozdvižného paletového
vozíku.

- Podmínkou pro bezpečný a spolehlivý provoz
jsou pevné a rovné podlahy bez výtluků a překážek. 

- Vozík je vybaven kompaktním ručním hydraulickým
agregátem ovládaným pro zdvih tažnou ojí (pohybem
nahoru a dolů) a pro spouštění ovládací páčkou 
uloženou v tažné oji. Ovládací páčku kromě ovládání
spouštění lze přesunutím do jiné polohy nastavit
na neutrál, kdy lze ojí pohybovat aniž by docházelo
ke zdvihu vozíku a nebo na režim zvedání 
kdy se uvede do provozu funkce oje pro zvedání.

délka ližin
800/1500 mm

nosnost
2000/3000 kg

Minimální výška vidlice

51 mm

Nízkoprofilový 
paletový vozík
Typ: 4672

- Vozík je určen především na manipulaci 
s paletami, které mají minimální 
podjezdovou světlost.

- Minimální výška vidlice je 51 mm, 
maximální 161 mm.

- Vozík je standardně dodáván s kolečky z polyuretanu.
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