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WÓZKI PALETOWE
WÓZEK AKUMULATOROWY

Ręcznie sterowany wózek paletowy
Typ: 4693

- Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje
konieczność przemieszczania ciężkich palet.

- Niska waga i małe wymiary ułatwiają manipulację 
w ciasnych pomieszczeniach.

- Dobrą funkcjonalność i wysoką stabilność gwarantuje
koncepcja 5-cio punktowego styku z podłożem.

- Wózek jest wyposażony w ładowarkę. Całkowita
szerokość 700 mm to mniej niż paleta EUR. Długość
wózka 420 mm (bez wideł). Rolki najazdowe na 
końcach wideł są wyposażeniem standardowym.

Ręcznie sterowany wózek widłowy
Typ: 4694

- Stosowany często jako elektryczny pomocnik przy
podnoszeniu palet. Idealny do manipulacji 
w sklepach, do podnoszenia mniejszych ciężarów.

- Małe wymiary (maks. szerokość 700 mm) umożliwiają
łatwą manipulację w małych
pomieszczeniach.

- Wyposażony w ładowarkę
i bezobsługowe akumulatory żelowe.
Wózek można też stosować jako stół
roboczy.

- Wyposażony w maszt Simplex
z maks. wysokością unoszenia

1580 mm.

Ręczny wózek paletowy BT
Typ: 4695

- Łatwe prowadzenie i lekkie pompowanie obniża
zmęczenie mięśni.

- Bardzo bezpieczny z niskim ryzykiem urazu.

- Wyposażony w zbiornik i smarownice dla
łatwiejszej obsługi.

- Czuła dźwignia opuszczania.

- Nierdzewny zawór sterujący gwarantuje długą
żywotność hydrauliki.

- Szerokie koła ułatwiają jazdę. 

- Dzięki wytrzymałej stali użytej do
produkcji korpusu, wózek jest trwały,
mocny i lekki.

- Gwarantuje najniższe koszty transportu
na rynku.

Ręczny wózek paletowy BT
z szybką hydrauliką
Typ: 4696

- Widły sięgają palety już przy pierwszym
ruchu dźwigni i unoszą ładunek w ciągu

sekundy.

- Stosowany przy pracy z dużą
ilością palet.

Wózek paletowy BT 
z łatwym ruszaniem   
Typ: 4697

- Ten wózek paletowy obniża Twój wysiłek
przy pracy z ciężkimi paletami aż o 70 %
w stosunku do zwykłego.

- System funkcjonuje w obu kierunkach
jazdy, a aktywuje się go dźwignią
na rękojeści. Podstawą jest pokonanie
bezwładności ciężkiego ładunku
i ułatwienie pracy pracowników przy
np. przejeżdżaniu nierówności.

- Unikalne wykonanie dla wymagających
firm.

- Łatwe i proste transportowanie ciężkich 
ładunków.

- Płynny przejazd na nierównych 
powierzchniach i progach.

- Wysoce ergonomiczne wykonanie,
obniża zmęczenie ramion, nóg
i pleców.

- Zwiększa wydajność.

- Koła główne,
poliuretan 
Ø 175 x
60 mm.

- Rolki wideł, nylon 
Ø 85 x 100 mm.

Wózek paletowy
z napędem elektrycznym
Typ: 3458

- Wózek paletowy z napędem
elektrycznym jest zbudowany
na bazie standardowego wózka
paletowego.

- Dodatkową funkcją tego produktu
jest napęd elektryczny przenoszony
na koła, co możemy wykorzystać
głównie w trakcie pracy w ciężkich
warunkach.

- Regulacja prędkości jazdy odbywa
się podobnie jak w wózkach
widłowych i akumulatorowych
wózkach paletowych.

- Wysoka nośność wózka z napędem
elektrycznym, 1500 kg.

- Silnik 0,4 kW,
akumulator 
12 V / 40 Ah.

- Wózek jest wyposażony
w elektromagnetyczny

hamulec.

TYP NAZWA KOŁA
SZEROK. / DŁUG.

WIDEŁ
MAX. WYS.
UNOSZENIA 

WAGA
(kg)

NOŚNOŚĆ
(kg)

CENA
(zł)

4695 Wózek BT 2300 poliuretan 520 / 1150 200 63 2300 2 150,00
4696 Wózek z szybką hydr. poliuretan 520 / 1150 200 63 2300 2 340,00
4697 Wózek z łatwym rusz. poliuretan 520 / 1150 200 63 2300 3 513,00
3458 Wózek z napędem elektr. poliuretan 540 / 1150 200 160 1500 13 291,00

Typ 4693 4694
Nośność (kg) 1300 1000

Waga bez akumulatora (kg) 200 420
Prędkość jazdy (km/godz.) z/bez 4/5,5 4,3/5,4

Kółka poliuretan/guma wulk. poliuretan/guma wulk.
Hamulec postojowy elektromagnetyczny elektromagnetyczny

Pojemność akumulatora (Ah) 50 63
Waga akumulatora (kg) 2 x 20 2 x 23

Napięcie (V) 2 x 12 2 x 12
Cena (zł) 18 462,00 24 821,00

Mevatec_38_321-352_11  03.01.22  16:01  Stránka 346


