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5253-P típus 5253-G típus

Kézi Villástargonca eltérő villahosszúsággal
3102 típus – villahossz 800 mm, 
3103 típus – villahossz 1500 mm

- Hosszú villa a túlméretes paletták mozgatására.

- Rövid villa használata szűkös helyeken.

- Poliuretán kerekekkel felszerelve.

Villástargonca 3 tonna teherbírással   
3104 típus

- Csak teherbírása különbözik a standard típustól.

- A mozgatása is hasonló, mint az előző típusoknál.

Négy irányba mozgatható
kézi villástargonca
3105 típus

- EURO paletták mozgatásánál
használható, alacsonyemelésű kézi
targonca, mely két, egymásra
merőleges irányba mozgatható.

- Hidraulikus aggregáttal van ellátva.

Villa hosszúsága 800/1500 mm, 
teherbírás 2000/3000 kg

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.

TARGONCÁK
SPECIÁLIS VILLÁSTARGONCÁK

   - 1200 x 800 mm, esetleg 800 x 600 mm - es méretű raklapok mozgatására szolgál, amelynek emelési magassága 100 mm.

- A robusztus ráma egyik oldalon a forgatható kerekekre, a másik oldalon rögzített kerekekre támaszkodik.

- A hidraulika a kar fel és le mozgatásával működtethető, a szabályozó szelepnek három helyzete van: 
1. emelés, 2. kikapcsolás, 3. leengedés.

Alacsonyemelő targonca gumiabroncsos kerekekkel 

Targonca kerék 80 mm
átmérővel

- Iker kerék, zajtalan
és probléma mentes
használat egyenetlen
felületen is.

200 mm átmérőjű
forgó kerék

- Öntött vas kerék
tárcsa, polyuretán
gumival.

- Hőellenállás –20° C
és +75° C között.

Alacsonyemelő targonca poliuretán kerekekkel 

Targonca kerék 80 mm
átmérővel

- Iker kerék, zajtalan
és probléma mentes
használat egyenetlen
felületen is.

200 mm átmérőjű
forgó kerék

- Öntött vas kerék
tárcsa, gumi
felülettel.

- Hőellenállás –10° C
és +60° C között.

3102, 3103, 3104 típus

TÍPUS NÉV VEZÉRLŐ KEREKEK
VILLÁK (mm)

szélesség/hosszúság
TARGONCA EMELÉS

(mm)
TÖMEG

(kg)
TEHERBÍRÁS

(kg)
ÁR
(Ft)

5253-P Kézi emelőtarg. poliuretán 160/1150 85–200 67 2500 156 400,-
5253-G Kézi emelőtarg. gumi 160/1150 85–200 67 2500 156 400,-

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 152 000,-
3103 Villástargonca, 1500 mm villákkal 160/1500 540/85/200 79 2000 224 400,-
3104 Villástargonca 3000 kg teherbírással 160/1150 540/85/200 89 3000 163 300,-
3105 Négy irányba mozgatható vill.targonca 160/1150 540/85/200 92 1500 258 800,-
4672 Kis magasságú targonca 160/1150 540/85/200 86 1500 256 400,-
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