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Typ: 5253-P Typ: 5253-G

Paletové vozíky s atypickou dĺžkou lyžín
Typ: 3102 – dĺžka lyžín 800 mm, Typ: 3103 – dĺžka lyžín 1500 mm

- Dlhé vidlice pre manipuláciu s nadmernými paletami.

- Krátke vidlice pre manipuláci s paletami v stiesnených
priestoroch.

- Štandardne dodávané s kolieskami z polyuretánu.

Paletový vozík s nosnosťou 3 tony
Typ: 3104

- Od štandardného vozíka sa líši len zvýšenou nosnosťou 
na 3 tony.

- Ovládanie a vybavenie kolies je rovnaké ako pri predošlých
typoch.

Paletový vozík štvorcestný
Typ: 3105

- Nízkozdvižný paletový vozík
na manipuláciu s EURO paletami
s možnosťou pohybu v dvoch
vzájomne kolmých smeroch.

- Vozík je vybavený hydraulickým
agregátom na zdvih bremena.

dĺžka lyžín 800/1500 mm, nosnosť 2000/3000 kg

Nízkoprofilový paletový vozík
Typ: 4672

- Vozík je určený predovšetkým na manipuláciu s paletami,
ktoré majú minimálnu podjazdovú svetlosť.

- Miminálna výška vidlice je 51 mm, maximálna 161 mm.

- Vozík je štandardne dodávaný s kolieskami z polyuretánu.

PALETOVÉ VOZÍKY
ŠPECIÁLNE 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 gumovými kolesami

Vidlicové kolesá Ø 80 mm

- Tandémové vidlicové kolesá
pre bezhlučnú
a bezproblémovú prevádzku
na nerovnom povrchu.

Riadiace kolesá
Ø 200 mm

- Liatinový disk kolesa
s polyuretánovou
obručou.

- Pre teploty 
od –20 °C do +75 °C.

Paletový vozík s polyuretánovými kolesami

Vidlicové kolesá Ø 80 mm

- Tandémové vidlicové kolesá
pre bezhlučnú
a bezproblémovú prevádzku
na nerovnom povrchu.

Riadiace kolesá
Ø 200 mm

- Liatinový disk kolesa
s gumovou obručou.

- Pre teploty 
od –10 °C do +60 °C.

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

Typ: 3102, 3103, 3104

TYP NÁZOV
RIADIACE 
KOLESÁ

ŠÍRKA/DĹŽKA
VIDLÍC (mm)

ZDVIH VOZÍKA
(mm)

HMOTNOSŤ
(kg)

NOSNOSŤ
(kg)

CENA
(EUR)

5253-P Ruč. níz. vozík polyuretán 160/1150 85–200 67 2500 397,00
5253-G Ruč. níz. vozík guma 160/1150 85–200 67 2500 397,00

TYP NÁZOV
ŠÍRKA/DĹŽKA
VIDLÍC (mm)

ŠÍRKA/ZDVIH
VOZÍKA (mm)

HMOTNOSŤ
(kg)

NOSNOSŤ
(kg)

CENA
(EUR)

3102 Paletový vozík lyžiny 800 mm 160/800 540/85/200 73 2000 412,00
3103 Paletový vozík lyžiny 1500 mm 160/1500 540/85/200 79 2000 670,00
3104 Paletový vozík 3000 kg nosnosť 160/1150 540/85/200 89 3000 443,00
3105 Paletový vozík štvorcestný 160/1150 540/85/200 92 1500 701,00
4672 Nízkoprofilový paletový vozík 160/1150 540/85/200 86 1500 766,00
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