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TYP NÁZEV KOLA
ŠÍŘKA/DÉLKA VIDLIC 

(mm)
MAX. ZDVIH

(mm)
HMOTNOST

(kg)
NOSNOST

(kg)
CENA
(Kč)

4695 Vozík BT 2300 polyuretan 520 / 1150 200 63 2300 12 990,-
4696 Vozík s rychlozdvihem polyuretan 520 / 1150 200 63 2300 13 990,-
4697 Vozík s lehčím rozjezdem polyuretan 520 / 1150 200 63 2300 20 599,-
3458 Vozík s AKU pojezdem polyuretan 540 / 1150 200 160 1500 59 990,-

Síla

Rozjezdová síla 
standardní

BT PRO LIFTER
Náklad 2300 kg

Tažná síla

Vzdálenost

Rozjezdová síla
PRO LIFTER

1/3 otáčky

PALETOVACÍ VOZÍKY

Ruční paletový vozík BT
Typ: 4695

- Snadné řízení a lehké pumpování pro nízké svalové napětí.

- Velmi bezpečné se sníženým rizikem úrazu.

- Vybaven jak pouzdry, tak maznicemi pro účinnou údržbu.

- Citlivé spouštění ovladatelné konečky prstů.

- Nerezový přepouštěcí ventil zajišťuje spolehlivé ovládání 
hydrauliky.

- Široká kola pro lehký pojezd.

- Díky vysokopevnostní oceli použité na výrobu šasi je vozík
tuhý, robustní a lehký.

- Prokazatelně nejnižší provozní náklady na trhu.

Ruční paletový vozík BT s rychlozdvihem
Typ: 4696

- Vidlice dosáhnou palety již po prvním pumpnutí a zdvihnou 
náklad během sekundy.

- Vhodné pro aplikace s velkým množstvím palet.

Doživotní záruka na rám! První krok udělá za vás!

Více lehce to již nejde!

Paletový vozík BT s lehčím rozjezdem
Typ: 4697

- Paletový vozík sníží Vaši námahu při manipulaci těžkých
palet až o 70 % oproti běžnémi provedení.

- Systém funguje v obou směrech pojezdu a aktivuje se
pákou na ovládací rukojeti. Principem je překonání
setrvačnosti težkého nákladu a usnadnění práce
obsluhy zejména při rozjezdu a při překonávání
nerovnosti.

- Unikátní řešení pro náročné aplikace.

- Snadné a přesné polohování těžkých 
nákladů.

- Plynulý rozjezd na nerovných površích a prazích.

- Vysoce ergonomické řešení, snižuje námahu
paží, ramen a zad.

- Zvýšení produktivity.

- Řídící kolo polyuretan Ø 175 x 60 mm.

- Kola ve vidlicích nylon Ø 85 x 100 mm.

Nízkozdvižný paletový vozík s AKU
pojezdem
Typ: 3458

- Nízkozdvižný paletový vozík s AKU pojezdem je
zkonstruován na základě standardních paletových
vozíků. 

- Jednou z předností tohoto výrobku je bateriový pojezd,
což je možné využít hlavně při práci v těžkých pracovních
podmínkách.

- Regulace rychlosti pojezdu je nepolární, podobně jako 
u vysokozdvižných a nízkozdvižných AKU vozíků. 

- Nadstandardní nosnost vozíku s AKU pojezdem 1500 kg. 

- Motor 0,4 kW, baterie 12 V / 40 Ah.

- Vozík je vybaven elektromagnetickou brzdou.
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