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Typ: 5253-P Typ: 5253-G

Wózki paletowe o nietypowej długości wideł
Typ: 3102 – długość szyny 800 mm,
Typ: 3103 – długość szyny 1500 mm

- Długie widły do   obsługi palet ponadgabarytowych.

- Krótkie widły do   przenoszenia palet w ciasnych przestrzeniach.

- Dostarczany z kółkami poliuretanowymi w standardzie.

Wózek paletowy o nośności 3 tony
Typ: 3104

- Od standardowego wózka różni się tylko zwiększoną
nośnością do 3 ton.

- Sterowanie i wyposażenie kołowe jak w poprzednich typach.

Wózek paletowy
czterokierunkowy
Typ: 3105

- Wózek paletowy niski unoszący do
obsługi palet EURO z możliwością
ruchu w dwóch wzajemnie
prostopadłych kierunkach.

- Wózek wyposażony jest w agregat
hydrauliczny.

Długość wideł 800/1500 mm, 
nośność 2000/3000 kg

Niskoprofilowy wózek paletowy
Typ: 4672

- Wózek jest polecany przede wszystkim do pracy 
z paletami, które mają minimalną wysokość nad podłożem.

- Minimalna wysokość wideł to 51 mm, maksymalna 161 mm.

- Wózek jest standardowo dostarczany z kółkami 
z poliuretanu.

WÓZKI PALETOWE
SPECJALNE WÓZKI PALETOWE

- Przeznaczony do obsługi palet o rozmiarach 1200 x 800 mm, 800 x 600 mm, które mają prześwit 100 mm.

- Masywna rama opiera się z jednej strony na rolkach, a z drugiej na wózku z teleskopem.

- Poruszając dźwignią w górę i w dół załącza się hydrauliczny mechanizm podnoszenia.
Zawór sterujący posiada trzy położenia: 1 podnoszenie, 2 zerowe, 3 opuszczanie.

Wózek paletowy z gumowymi kołami

Rolki Ø 80 mm

- Tandemowe rolki
zapewniają cichą
i bezawaryjną pracę
na nierównych
powierzchniach. 

Koła główne
Ø 200 mm

- Tarcza żeliwna
z obręczą
poliuretanową.

- Dla temperatur
od –20 °C do +75 °C. 

Wózek paletowy z poliuretanowymi kołami

Rolki Ø 80 mm

- Tandemowe rolki
zapewniają cichą
i bezawaryjną pracę
na nierównych
powierzchniach.

Koła główne
Ø 200 mm

- Tarcza żeliwna
z gumową obręczą.

- Dla temperatur
od –10 °C do +60 °C. 

Typ: 3102, 3103, 3104

TYP NAZWA KOŁA GŁÓWNE
SZER./DŁ.

WIDEŁ (mm)
DŁ. WÓZKA

(mm)
WAGA

(kg)
NOŚNOŚĆ

(kg)
CENA

(zł)
5253-P Ręcz. wózek polyuretan 160/1150 85–200 67 2500 1 890,00
5253-G Ręcz. wózek guma 160/1150 85–200 67 2500 1 890,00

TYP NAZWA
SZER./DŁ.

WIDEŁ (mm)
SZER./UNOSZENIE

WÓZKA (mm)
WAGA

(kg)
NOŚNOŚĆ

(kg)
CENA

(zł)
3102 Wózek paletowy - widły 800 mm 160/800 540/85/200 73 2000 1 839,00
3103 Wózek paletowy - widły 1500 mm 160/1500 540/85/200 79 2000 2 715,00
3104 Wózek paletowy - nośność 3000 kg 160/1150 540/85/200 89 3000 1 975,00
3105 Wózek paletowy czterokierunkowy 160/1150 540/85/200 92 1500 3 131,00
4672 Niskoprofilowy wózek paletowy 160/1150 540/85/200 86 1500 3 103,00
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