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TÍPUS MEGNEVEZÉS
VILLÁK (mm)

szélesség/hosszúság
TARGONCA

szél./emel. (mm)
SÚLY
(kg)

TEHERBÍRÁS
(kg)

ÁR
(Ft)

3102 Villástargonca, 800 mm villákkal 160/800 540/85/200 73 2000 111 700,-
3103 Villástargonca, 1500 mm villákkal 160/1500 540/85/200 79 2000 157 500,-
3104 Villástargonca 3000 kg teherbírással 160/1150 540/85/200 89 3000 125 600,-
3105 Négy irányba mozgatható vill.targonca 160/1150 540/85/200 92 1500 189 400,-
4672 Kis magasságú targonca 160/1150 540/85/200 86 1500 201 400,-

SPECIÁLIS VILLÁSTARGONCÁK

Villástargonca eltérő villahosszúsággal
3102 típus - villa hosszúsága 800 mm, 3103 típus - villa hosszúsága 1500 mm

- A standard villástargoncához hasonlóan, a raklapok mozgatására szolgál.

- A targonca egyrészt forgató alvázzal, másrészt szállító kerekekkel van ellátva.

- A hidraulika a kar fel és le mozgatásával működtethető.

- Standard kivitelnél a kerék poliuretánból készült.

- A 800 mm villákkal ellátott targoncák 
legfőképpen a teherautók platóin ill. 
vagonokban használhatók.

- A nagyméretű paletták mozgatásánál 
ajánlott az 1500 mm hosszú villák.

Villástargonca 3 tonna 
teherbírással   3104 típus

- Csak teherbírása különbözik a standard típustól.

- A mozgatása is hasonló, mint az előző típusoknál.

Négy irányba mozgatható 
villástargonca 
3105 típus

- Az EURO paletták mozgatásánál használható 
a négy irányba mozgatható kézi 
alacsonyemelő villástargonca.

- A targonca két, egymásra merőleges irányba 
mozgatható. A 172 mm villamagasságnál 
(12-szer emeljük a kart) a targonca előre és hátra
mozgatható. A 198 mm villamagasságnál 
a kiegészítő kerekek funkcionálnak,
és a targonca oldalra mozgatható.

- Az oldalra való mozgatásnál szükséges a kart 90°
-kal elfordítani és biztosító csapszeggel rögzíteni.

- Nagyon széleskörű a targonca felhasználása.

- A targoncával való egyszerű mozgatáshoz 
szilárd és sima talaj szükséges.

- A targonca kompatibilis kézi hidraulikus agregáttal
van ellátva. Az emelő karon található kis állítókar 
segítségével a villák rögzíthetők
és így a mozgatásnál nem emelkednek.

Villa hosszúsága
800/1500 mm
teherbírás
2000/3000 kg

A villa minimális magassága

51 mm

Kis magasságú targonca
4672 típus

- A targonca elsősorban a kis magasságú raklapok
mozgatására alkalmas.

- villa minimális magassága 51 mm, maximális 
magassága 161 mm.

- A targonca standard kivitelben poliuretán
kerekekkel kerül kiszállításra.
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