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 Z V E D A C Í  P Ř Í S T R O J E 

•  nosnost 200 kg
• kvalitní výrobek – made in Germany
• pro dlouholeté intenzivní používání ve 

dvousměnném provozu
• ideální jako vychystávácí vozík a jako výškově 

přestavitelný přípravný stůl na montážních 
pracovištích 

 Rám s práškovým nástřikem hliníkově bílou barvou RAL 
9006. Plošina pozinkovaná. Zdvih a spouštění nůžek s 
hydraulickým zdvihovým válcem a pedálem (bioolej). 
Sklopná rukojeť pro posouvání a tažení.
2 otočná kola s dvojitou brzdou o Ø 100 mm a 2 kola na 
ose, Ø 160 mm. Celopryžové obruče. 

nosnost kg 200

rozsah zdvihu mm 340 – 825
délka × šířka plošiny mm 915 × 600
krok zdvihu mm 20
délka × šířka mm 1125 × 630

obj. č. 2G 861 335
Kč 26.500,-

 VOZÍK S NŮŽKOVÝM ZDVIŽNÝM STOLEM 

•  nosnost 350 nebo 680 kg
• odolná ocelová konstrukce
• pedálové ovládání zdvihu 

 Zdvižný vozík s pevnou ocelovou konstrukcí usnadňuje 
práci při nakládce či vykládce vozidel či naskladňování 
zboží do regálů. Manipulace probíhá prostřednictvím 
hydraulického nožního pedálu. Kola vozíku jsou z litiny 
s polyuretanovými obručemi, přední kola jsou vybavena 
brzdami. Vozík dodáváme s práškovým nástřikem v 
oranžové RAL 2002. 

typ ➀ ➁
nosnost kg 350 680
rozsah zdvihu mm 350 – 1300 474 – 1500
délka × šířka plošiny mm 950 × 550 1220 × 610
délka × šířka mm 1150 × 550 1290 × 610
ovládání zdvihu nožní nožní
krok zdvihu mm 40 35
průměr kola mm 140 150
hmotnost kg 108 185

obj. č. 2G 272 535 2G 272 536
Kč 14.000,- 21.600,-

 ZDVIŽNÝ VOZÍK S DVOJITÝMI NŮŽKAMI 

•  ruční přestavování výšky
• vodící i pevné kladky s ochranou
• robustní a stabilní konstrukce
• nenáročné na údržbu 

 VŘETENOVÝ VOZÍK SE ZVEDACÍM STOLEM 

nosnost kg 350

délka × šířka plošiny mm 950 × 600
rozsah zdvihu mm 450 – 1060
délka × šířka 1060 × 600
Ø kola mm 125
hmotnost kg 78
ovládání zdvihu vřeteno

obj. č. 2G 519 988
Kč 13.600,-

 záruka    5 let 

 Velmi přesné nastavení výšky pomocí kliky a vřetena s 
ručním ovládáním. I při delší době nečinnosti drží deska 
stolu ve stabilní poloze. Konstrukce je robustní, odolná 
proti mechanickému poškození a běžnému opotřebení. 
Vodicí kladky s brzdou a ochranou pro nohy po celém 
obvodu, pevné kladky z polyuretanu, Ø 125 mm. Plošina 
ocelová s práškovým nástřikem v barvě oranžové RAL 
2004, konstrukce v barvě modré RAL 5010. 

 Kč  /ks  2G 519 988

 13.600,- 


