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PALETOVÉ VOZÍKY

- Určený na manipuláciu s paletami v rozmeroch 1200 x 800 mm, prípadne 800 x 600 mm,
ktoré majú naberaciu výšku (svetlosť) 100 mm.
- Robustný rám sa opiera na jednej strane o otočný podvozok, druhou stranou o malé pojazdné kolesá.
- Pohybom oje smerom dole a hore sa uvádza do činnosti hydraulika, ovládací ventil má tri polohy:
1. zdvihnutie, 2. nulová poloha, 3. spustenie.

Paletový vozík s polyuretánovými kolesami

Typ: 5253-P

Polyuretánové kolesá nájdu uplatnenie predovšetkým tam, kde je vyžadovaná
tichá a plynulá prevádzka pri dodržaní predpokladu vysokej odolnosti kolies.
V miestach s ťažkou prevádzkou, v miestach, kde sú nežiadúce šmuhy na podlahe.
Vidlicové kolesá Ø 80 mm
- Obruče kolies z polyuretánu.
- Tandemové vidlicové kolesá
umožňujú bezhlučný
a bezproblémový prejazd
na nerovnom povrchu.
- Vysoká tepelná odolnosť
a stálosť voči ropným
produktom.

Riadiace kolesá Ø 200 mm
- Liatinový disk kolesa.

309,00

- Polyuretánová obruč zabezpečuje
bezstopovú prevádzku.
- Vysoká odolnosť voči oteru.
- Tepelná odolnosť
od –20 °C do +75 °C.

Paletový vozík s gumovými kolesami Typ: 5253-G

Riadiace kolesá Ø 200 mm

Vidlicové kolesá Ø 80 mm

- Liatinový disk kolesa.

- Obruče kolies z polyuretánu.

- Gumová obruč zabezpečuje
tichú prevádzku.

- Tandemové vidlicové kolesá
umožňujú bezhlučný
a bezproblémový prejazd
na nerovnom povrchu.

- Tepelná odolnosť
od –10 °C do +60 °C.

Gumové kolesá sú vhodné do prevádzok
s menej rovným povrchom alebo
prevádzok s dôrazom na tichý chod.
Sú veľmi šetrné k podlahe a tlmia nárazy.

- Vysoká tepelná odolnosť
a stálosť voči ropným
produktom.

TYP

NÁZOV

RIADIACE KOLESÁ

5253-P
5253-G

Ruč. níz. vozík
Ruč. níz. vozík

polyuretán
guma

ŠÍRKA/DĹŽKA
VIDLÍC (mm)
160/1150
160/1150

ZDVIH VOZÍKA
(mm)
85–200
85–200

360

HMOTNOSŤ
(kg)
67
67

NOSNOSŤ
(kg)
2500
2500

CENA
(EUR)
309,00
309,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

