
51 

3000 kg
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 P A L E T O V É  V O Z Í K Y 

•  vodicí a vidlicová tandemová kola v ocelovém 
provedení s polyuretanovou obručí

• rozsah zdvihu 85 – 200 mm
• nosnost 2500 nebo 3000 kg
• jednotná šíře vozíků je 540 mm a šíře vidlice 160 

mm
• vodicí kola o Ø × š: 200 × 50 mm
• tandemová kola o Ø × š: 80 × 68 mm
• počet zdvihů do maxima 14×
• povrchová úprava práškovým nástřikem barvy 

červené 

 PROFESIONÁLNÍ PALETOVÝ 
VOZÍK 

 Nízkozdvižné paletové vozíky jsou určeny pro snadnou a 
bezpečnou manipulaci se zbožím na paletách. Ocelový 
zesílený profil ve tvaru „C“ zajišťuje pevnost konstrukce. 
Hydraulický agregát s uzavřeným hydraulickým okruhem 
je kompaktní odlitek s vestavěným přepouštěcím ventilem 
proti přetížení.
Úhel vychýlení oje je 210°, díky tomu je vozík obzvlášť 
obratný i na nejužším prostoru. Konstrukce oje s 
ergonomickým madlem a gumovým potahem, umožňuje 
optimální ovládání poloh vozíku. Pro snadné najíždění 
do palet jsou na koncích nabíracích ramen dvě nylonová 
nájezdová kola. 

nosnost kg 2500 3000

zdvih mm 115 115
délka × šířka mm 1475 × 540 1475 × 540
d × š vidlice mm 1150 × 160 1150 × 160
hmotnost kg 82 95
obj. č. obj. č. 2G 745 089 2G 912 367

Kč 9.670,- 11.300,-

 Kč  /ks  2G 745 089

 9.670,- 

•  nosnost 3000 kg
• zesílená hydraulika, jemná regulace spouštění a 

ventil proti přetížení
• ocelová konstrukce barvy žluté RAL 1028
• možno zvolit variantu s bubnovou brzdou pojezdu a 

zajištění nebo bez 

nosnost kg 3000 3000

rozsah zdvihu mm 80 – 200 80 – 200
délka × šířka mm 1520 × 540 1520 × 540
d × š vidlice mm 1150 × 160 1150 × 160
rozsah otáčení ° 210 210

provedení bez brzdy s brzdou
materiál kol vodicích polyuretan polyuretan

průměr vodicího kola mm 180 180

materiál koleček polyuretan polyuretan

průměr × šířka koleček mm 80 × 70 80 × 70

obj. č. 2G 462 292 2G 462 293
Kč 8.990,- 11.900,-

 PALETOVÝ ZDVIŽNÝ VOZÍK 

 záruka    5 let 
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