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

Elektrikli çekme kollu
transpalet
Elektrik gücü ile sürüş – 
elektro hidrolik kaldırma
0,35 kW hareket motoru ve 2,2 kW DC kaldırma motoru. 
 Orantılı hız kontrolü ile enerji tasarruflu MOS-FET elektronik
sürüş kontrolü. 
Dar alanlarda dikey çeki koluyla yavaş sürüş imkanı.
Dayanıklı çelik sac çerçeveli işletim birimi. 
Cihazlar 2006/42/EG yönetmelik şartlarına tamamen uygundur. 
CE konforu. Korna, Acil-Stop anahtarı ve çepeçevre 
ayak koruması.
Yarı çekme bataryaları yakl. 2 saat kullanım süresi sunar.

Teknik bilgiler

Taşıma kapasitesi 1000 kg
Kaldırma aralığı 90 – 1600 mm

Çatal boyutları uzunluk x genişlik x kalınlık 1153 x 150 x 60 mm

Taşıma genişliği 560 mm
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz 110 / 180 mm/s
Sürüş hızı maks. yüklü / yüksüz 3.7 / 4.3 km/h

Rampa çıkışı yüklü / yüksüz 9 / 25 %

Dönüş yarıçapı 1344 mm
Uzunluk x genişlik x yükseklik 1675 x 794 x 1970 mm
Döner tekerlekler Ø x genişliği 186 x 50 mm
Yük tekerlekleri tipi tek
Yük tekerlekleri malzemesi poliüretan
Yük tekerlekleri Ø x genişliği 82 x 70 mm
Akü 2 x 12 V / 54 Ah

Şarj cihazı 8 A darbeli şarj cihazı

Elektrikli kaldırma arabası
Yüksek kalite standartlı Avrupa ürünü
Dar alanlarda bile kolay kullanım için. 
Çok kullanışlı. Daha küçük dönüş yarı çapı ve boyutlar palet
kaldırma aracına benzer. Yanlarda yaylı destek makaraları. 
Orantılı hız kontrolü ile enerji tasarruflu MOS-FET elektronik
sürüş kontrolü. 
Dikey çekme kolu ile sürüş imkanı. 
Korna, Acil-Stop anahtarı ve çepeçevre ayak koruması ile. 
Yarı çekme bataryaları 2 – 3 saat kullanım süresi sunar ve
standart bataryalara göre daha fazla kullanım ömrüne sahiptir.

Çekme kollu transpalet
Pratikte erişilebilen yol genişliği,
2120 mm, 800 x 1200 mm
 uzunlamasına palette.

No. 118 455-1T TL 27,860.– No. 118 454-1T TL 20,830.–

Ele yatkın kontrol düğmelerine sahip emniyetli hareket
anahtarı
Hassas, kademesiz sürüş ve durma için sürüş yönü ayarlayıcı.
İtme kolunda kaldırma ve indirme için işletme. 
Batarya durumu için LED göstergesi. Korna düğmesi.
 Sürücüyü korumak için emniyet düğmesi.
Karşı basınçta otomatik olarak ters yöne hareket eder ve durur.

Diğer kaldırma arabaları istek üzerine
teslim edilebilir
– Çatal uzunlukları 800 veya 1000 mm
– Tartı tertibatlı kaldırma arabası
– Büyük modeller – sürücü yeri platformu

da dahil
– LKW için dönüştürücü şarj cihazı

TL 20,830.–
No. 118 454-1T

İstek üzerine
– Taşıma kapasitesi 1600 kg'ye kadar
– 5000 mm'ye kadar kaldırma yüksekliği
– Geniş hatlı tekerlekli şasi mevcut

Teknik bilgiler

Taşıma kapasitesi 1200 kg
Kaldırma aralığı 85 – 200 mm

Çatal boyutları uzunluk x genişlik x kalınlık 1150 x 150 x 55 mm

Taşıma genişliği 520 mm
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz 0.03 / 0.04 mm/s
Sürüş hızı maks. yüklü / yüksüz 4.3 / 4.8 km/h

Rampa çıkışı yüklü / yüksüz 10 / 25 %

Dönüş yarıçapı 1268 mm
Uzunluk x genişlik x yükseklik 1510 x 520 x 1345 mm
Döner tekerlekler Ø x genişliği 186 x 50 mm
Yük tekerlekleri tipi tek
Yük tekerlekleri malzemesi poliüretan
Yük tekerlekleri Ø x genişliği 82 x 82 mm
Akü 2 x 12 V / 60 Ah

Şarj cihazı 8 A darbeli şarj cihazı
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