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Nosnosť kg 2000 2300
Rozsah zdvihu mm 55 – 165 85 – 200
Nosná šírka mm 540 520
Materiál nosného kolieska  polyuretán nylon
Priemer otočného kolesa mm 150 200
Priemer nosného kolieska  50  
Dĺžka  Dĺžka vidlice      
1535 mm 1150 mm  Čís.

 €
 968 830 6F

719,-
 

1885 mm 1500 mm  Čís.
 €

  968 827 6F
719,-

2185 mm 1800 mm  Čís.
 €

  968 828 6F
799,-

2385 mm 2000 mm  Čís.
 €

  968 829 6F
919,-

1 – 2 | Paletové zdvíhacie 
vozíky
• Nosná šírka vhodná pre EURO palety
• Plynulé a jemné spúšťanie
• Kompaktná hydraulika nenáročná na údržbu, s ventilom 

proti preťaženiu

Šírka vidlice: 160 mm. Uhol natočenia kolies: 210 °. 
Materiál otočného kolesa: celogumové. Vyhotovenie 
nosných koliesok: tandemové. Materiál: oceľ. 
Farba: signálna modrá RAL 5005. Povrch: s práškovým 
nástrekom. Vlastnosť: null / mobilné / manuálne. 

3 | Paletové zdvíhacie vozíky
• S obzvlášť dlhou vidlicou: 2500 mm
• Na súčasnú prepravu dvoch europaliet

Nosnosť: 2000 kg. Rozsah zdvihu: 80 – 200 mm. 
Dĺžka: 2900 mm. Dĺžka vidlice: 2500 mm. Šírka 
vidlice: 153 mm. Nosná šírka: 540 mm. Uhol natočenia 
kolies: 210 °. Hmotnosť: 110 kg. Materiál otočného 
kolesa: polyuretán. Materiál nosného kolieska: polyuretán. 
Priemer otočného kolesa: 180 mm. Vyhotovenie nosných 
koliesok: tandemové. Priemer nosného kolieska: 80 mm. 
Materiál: oceľ. Farba: melónovo žltá RAL 1028. Povrch: s 
práškovým nástrekom. Výška oja: 1240 mm. Ložisko 
kolesa: guľkové ložisko. Vlastnosť: null / manuálne / 
mobilné. 

3 |  Čis. 484 026 6F € 939,- 

4 – 5 | Paletové zdvíhacie 
vozíky z ušľachtilej ocele
• „Povinnosť“ v hygienických a potravinárskych 

odvetviach, ako aj vo farmaceutických podnikoch
• Vidlica elektricky leštená z ušľachtilej ocele odolnej 

proti kyselinám EN 1.4404, ďalšie diely EN 1.4305
• TOP kvalita – Z európskej výroby

Nosnosť: 2000 kg. Rozsah zdvihu: 85 – 200 mm. 
Dĺžka: 1480 mm. Dĺžka vidlice: 1140 mm. Šírka 
vidlice: 160 mm. Nosná šírka: 520 mm. Uhol natočenia 
kolies: 230 °. Hmotnosť: 71 kg. Materiál otočného 
kolesa: nylon. Materiál nosného kolieska: nylon. Priemer 
otočného kolesa: 200 mm. Materiál: ušľachtilá oceľ. 
Vlastnosť: manuálne / mobilné. 

4 | Vyhotovenie nosných koliesok: jednotlivé. 
 Čis. 483 909 6F € 2.290,- 

5 | Vyhotovenie nosných koliesok: tandemové. 
 Čis. 483 910 6F € 2.490,- 

Tandemové vyhotovenie – komfortné pri 
nerovnostiach podlahy a pri priečnom uchytení paliet

Obzvlášť ploché vidlice pre náklady s malou 
podjazdnou výškou

www.kaiserkraft.sk/p/968830?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/968827?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/968828?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/968829?publication=HK_21
www.kaiserkraft.sk/p/968827?publication=HK_21
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