
106106 kaiserkraft.pt  Código de artigo  = Em stock / entrega rápida. Prazos de entrega actuais online. 
Os preços poderão sofrer ajustes ao longo do ano.

1

2

3

4

 1 2
Capacidade de carga kg 2000 2300
Amplitude de elevação mm 55 – 165 85 – 200
Largura de carga mm 540 520
Material das rodas de carga  poliuretano nylon
Diâmetro das rodas orientáveis mm 150 200
Diâmetro das rodas de carga mm 50  
Comprimento  Comprimento das forquilhas      
1535 mm 1150 mm  N.º

 €
 968 830 6F

769.-
 

1885 mm 1500 mm  N.º
 €

  968 827 6F
789.-

2185 mm 1800 mm  N.º
 €

  968 828 6F
899.-

2385 mm 2000 mm  N.º
 €

  968 829 6F
1045.-

1 – 2 | Carros de elevação 
de paletes
• Largura de carga adequada para paletes EURO
• Abaixamento contínuo e suave
• Unidade hidráulica compacta de reduzida manutenção 

com válvula de sobrecarga

Largura das forquilhas: 160 mm. Raio de viragem: 210 °. 
Material das rodas orientáveis: borracha maciça. Versão 
das rodas de carga: tandem. Material: aço. Cor: azul 
de sinalização RAL 5005. Superfície: pintado a pó. 

3 | Carros de elevação 
de paletes
• Com forquilha extra longa: 2500 mm
• Para transporte simultâneo de duas paletes Euro

Capacidade de carga: 2000 kg. Amplitude 
de elevação: 80 – 200 mm. Comprimento: 2900 mm. 
Comprimento das forquilhas: 2500 mm. Largura 
das forquilhas: 153 mm. Largura de carga: 540 mm. 
Raio de viragem: 210 °. Peso: 110 kg. Material 
das rodas orientáveis: poliuretano. Material das 
rodas de carga: poliuretano. Diâmetro das rodas 
orientáveis: 180 mm. Versão das rodas de carga: tandem. 
Diâmetro das rodas de carga: 80 mm. Material: aço. 
Cor: amarelo melão RAL 1028. Superfície: pintado 
a pó. Altura da lança de tração: 1240 mm. Rolamento 
de rodas: rolamento de esferas. Característica: extralongo / 
manual / móvel. 

3 |  Nº 484 026 6F € 1225.- 

4 – 5 | Carros de elevação 
de paletes em aço 
inoxidável
• Uma “necessidade” na área de higiene e preparação 

de alimentos, bem como na indústria farmacêutica
• Forquilha polida por eletrólise em aço inoxidável 

EN 1.4404 resistente ao ácido, outras peças em aço 
EN 1.4305

• EXCELENTE qualidade – produção europeia

Capacidade de carga: 2000 kg. Amplitude 
de elevação: 85 – 200 mm. Comprimento: 1480 mm. 
Comprimento das forquilhas: 1140 mm. Largura das 
forquilhas: 160 mm. Largura de carga: 520 mm. Raio 
de viragem: 230 °. Peso: 71 kg. Material das rodas 
orientáveis: nylon. Material das rodas de carga: nylon. 
Diâmetro das rodas orientáveis: 200 mm. Material: aço 
inoxidável. Característica: manual / móvel. 

4 | Versão das rodas de carga: simples. 
 Nº 483 909 6F € 2790.- 

5 | Versão das rodas de carga: tandem. 
 Nº 483 910 6F € 3090.- 

Versão tandem – confortável em caso de 
irregularidades do solo e na receção transversal de 
paletes

Forquilhas especialmente planas para mercadorias 
com altura de acesso inferior reduzida

www.kaiserkraft.pt/p/968830?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/968827?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/968828?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/968829?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/968830?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/484026?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/484026?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/483909?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/483910?publication=HK_21
www.kaiserkraft.pt/p/483909?publication=HK_21

