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118 www.kaiserkraft.com.tr Ücretsiz sevkiyat.
Kısa sürede teslimat
Sipariş no. mavi zemin ile işaretlenmiştir.

Malzeme kaldırma sehpaları
Montaj malzemelerini ve mallarını çalışma 
yerine götürün ve getirin ve en uygun çalışma
konumuna ayarlayın.

• Uygun fiyatlı ve mobil iş aleti

Damla sac platformlu sağlam çelik yapı. 
Elektrostatik toz boyalı, standart olarak açık mavi RAL 5012. 
İçi dolu lastikli ve frenli döner tekerlekler.

El sarmalı forkliftler
Taşıma kapasitesi 300 kg
• Manevra kabiliyeti yüksek, 

kısa 600 mm'lik çatal

• Çelik halatlı ve geri gitme frenli emniyet
çıkrıkları

• Milimetrik yükseklik ayarı, her kol
 dönüşünde kaldırma 30 mm

• Hidroliksiz, az bakım gerektirir, 
yağ kaybı olmaz

Makara flanşlı kaldırma kızağı kılavuzu.
 Elektrostatik toz boyalı, standart olarak açık
mavi RAL 5012. 
2 çift frenli içi dolu lastik  döner tekerlek, 
tekerlek Ø 200 mm. 
2 poliamid yük tekerleği, tekerlek Ø 80 mm.

Aksesuarlar
Kaydırılabilir damla sac platform.

• Paletlerin güvenli bir şekilde enine doğru
kaldırılması için genişliği ayarlanabilir çatal

• Paletleri pas geçmek için geniş destek
ayaklar

Kılavuz profiller preslenmiş hassas kaldırma
direği çeliği, bakım gerektirmeyen bilyeli
 yataklı kılavuz makaralar. 
Kol veya ayak pedallı hidrolik kaldırma. 
Pompalama başına yükseklik 15 mm. 
Emniyet ventili.
İçeriye erişimi engelleyen ve çatalın net bir
şekilde görülmesini sağlayan koruyucu ızgara.

Tekerlek donanımı
Frenli 2 döner tekerlek, tekerlek Ø x genişlik
180 x 50 mm. 
2 yük tekerleği, tekerlek Ø 145 mm. 
Tekerlekler poliüretan, alüminyum jantlı, bilye
yataklar üzerinde kolayca döner.

Geniş izli istifleyiciler
Taşıma kapasitesi 1000 kg

Kaldırma aralığı mm 90 – 1150 90 – 1500

Uzunluk x genişlik x yükseklik mm 1070 x 570 x 1650 1070 x 570 x 2000
Çatal uzunluğu x genişliği mm 600 x 90 600 x 90
Taşıma genişliği mm 540 540
No. 911 168-1T 159 778-1T
TL 8,310.– 8,715.–
Aksesuarlar
Kaydırılabilir platform No. 727 371-1T 727 371-1T
Uzunluk x genişlik 600 x 530 mm TL 611.– 611.–

Taşıma kapasitesi kg 100

Uzunluk x genişlik x yükseklik mm 820 x 540 x 1250
Kaldırma aralığı mm 80 – 900
Her kol döndürmede yükseklik mm 130
Platform uzunluk x genişlik mm 500 x 430
Tekerlek Ø mm 125
No. 986 309-1T
TL 3,265.–

Kaldırma yüksekliği 1500 mm

Kaldırma aralığı mm 95 – 1600

Uzunluk x genişlik x yükse-
klik

mm 1840 x 1400 x
1980

Çatal uzunluğu x genişliği mm 900 x 150

Taşıma genişliği mm 320 – 740
No. 969 076-1T
TL 11,870.–

TL 3,265.–
No. 986 309-1T
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