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45 kg

22 kg

15 kg

TYP NÁZOV KOLESÁ
ŠÍRKA / DĹŽKA VIDLIC

(mm)
MAX. ZDVIH

(mm)
HMOTNOSŤ

(kg)
NOSNOSŤ

(kg)
CENA
(EUR)

4695 Vozík BT 2300 polyuretán 520 / 1150 200 63 2300 525,00
4696 Vozík s rýchlozdvihom polyuretán 520 / 1150 200 63 2300 565,00
4697 Vozík s ľahším rozjazdom polyuretán 520 / 1150 200 63 2300 869,00
3458 Vozík s AKU pojazdom polyuretán 540 / 1150 200 160 1500 2 650,00

Sila

Rozjazdová sila 
štandardná

BT PRO LIFTER
Náklad 2300 kg

Ťažná sila

Vzdialenosť

Rozjazdová sila
PRO LIFTER

1/3 otáčky

PALETOVÉ VOZÍKY

Ručný paletový vozík BT
Typ: 4695

- Jednoduché riadenie a ľahké pumpovanie pre nízke svalové 
napätie.

- Veľmi bezpečné so zníženým rizikom úrazu.

- Vybavený púzdrami aj maznicami pre účinnú údržbu.

- Citlivé spúšťanie ovládateľné končekami prstov.

- Nerezový prepúšťací ventil zabezpečuje spoľahlivé
ovládanie hydrauliky.

- Široké kolesá pre ľahký pojazd.

- Vďaka vysokopevnostnej ocele použitej na výrobu vozíka je
vozík pevný, robustný a ľahký.

- Preukázateľne najnižšie prevádzkové náklady na trhu.

Ručný paletový vozík BT s rýchlozdvihom
Typ: 4696

- Vidlice dosiahnu paletu už po prvom pumpnutí a zdvihnú
náklad v priebehu sekundy.

- Vhodný pre aplikáciu s veľkým množstvom paliet.

Doživotná záruka na rám! Prvý krok urobí za vás!

Ľahšie to už nejde!

Paletový vozík BT s ľahším rozjazdom
Typ: 4697

- Paletový vozík zníži Vašu námahu pri manipulácii
ťažkých paliet až o 70% oproti bežnému prevedeniu.

- Systém funguje v oboch smeroch pojazdu a aktivuje sa
pákou na ovládacej rukoväti. Princípom je prekonanie
zotrvačnosti ťažkého nákladu a uľahčenie práce obsluhy
hlavne pri rozjazde a pri 
prekonávaní nerovnosti.

- Unikátne riešenie pre náročné aplikácie.

- Ľahké a presné polohovanie ťažkých nákladov.

- Plynulý rozjazd na nerovných povrchoch 
a prahoch.

- Vysoko ergonomické riešenie, znižuje námahu 
rúk, ramien a chrbta.

- Zvýšenie produktivity.

- Riadiace koleso polyuretán Ø 175 x 60 mm.

- Kolesá vo vidliciach nylon Ø 185 x 100 mm.

Nízkozdvižný paletový vozík s AKU
pojazdom
Typ: 3458

- Nízkozdvižný paletový vozík s AKU pojazdom je
skonštruovaný na základe štandardných paletových
vozíkov.

- Jednou z predností tohto výrobku je batériový pojazd,
čo je možné využiť hlavne pri práci v ťažkých pracovných
podmienkach.

- Regulácia rýchlosti pojazdu je nepolárna, podobne ako
pri vysokozdvižných a nízkozdvižných AKU vozíkoch.

- Nadštandardná nosnosť vozíka s AKU pojazdom 1500 kg.

- Motor 0,4 kW, batéria 12 V/40 Ah.

- Vozík je vybavený elektromagnetickou brzdou.

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