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3000 kg
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 P A L E T O W E  W Ó Z K I 

•  kółka skrętne i podwójne widłowe wykonane ze stali 
z poliuretanową obręczą

• zakres podnoszenia 85 – 200 mm
• nośność 2500 lub 3000 kg
• jednolita szerokość wózka wynosi 540 mm, a 

szerokość wideł 160 mm
• kółka prowadzące o Ø × szer. 200 × 50 mm
• kółka podwójne o Ø × szer. 80 × 68 mm
• liczba skoków do osiągnięcia maksimum 14×
• wykończenie powierzchni lakierem proszkowym w 

kolorze czerwonym 

 PROFESJONALNY WÓZEK 
PALETOWY 

 Paletowe wózki niskiego podnoszenia są przeznaczone 
do łatwego i bezpiecznego przemieszczania towarów na 
paletach. Stabilność konstrukcji zapewnia wzmocniony 
stalowy ceownik. Agregat hydrauliczny z zamkniętym 
obiegiem jest kompaktowym odlewem z wbudowanym 
zaworem przepustowym chroniącym przed przeciążeniem.
Kąt wychylenia dyszla wynosi 210°, dzięki czemu wózek 
jest wyjątkowo zwrotny nawet w najwęższym miejscu. 
Konstrukcja dyszla z ergonomicznym uchwytem i gumową 
powłoką umożliwia optymalne pozycjonowanie wózka. W 
celu ułatwienia najeżdżania pod palety na końcach wideł 
znajdują się dwa najazdowe kółka nylonowe. 

nośność kg 2500 3000

podnoszenie mm 115 115
długość × szerokość mm 1475 × 540 1475 × 540
dł. × szer. wideł mm 1150 × 160 1150 × 160
ciężar kg 82 95
nr nr 2G 745 089 2G 912 367

zł 3.190,- 2.980,-

 zł  /szt.  2G 745 089

 3.190,- 

•  nośność 3000 kg
• wzmocniony układ hydrauliczny, precyzyjna 

regulacja opuszczania i zawór przeciążeniowy
• konstrukcja stalowa w kolorze żółtym RAL 1028
• możliwość wyboru wariantu z hamulcem bębnowym 

koła jezdnego z blokadą lub bez 

nośność kg 3000 3000

zakres podnoszenia mm 80 – 200 80 – 200
długość × szerokość mm 1520 × 540 1520 × 540
dł. × szer. wideł mm 1150 × 160 1150 × 160
zakres obracania ° 210 210

wykonanie bez hamulca z hamulcem
materiał kółek 
skrętnych

poliuretan poliuretan

średnica kółka 
skrętnego

mm 180 180

materiał rolki poliuretan poliuretan

średnica × szerokość 
rolek

mm 80 × 70 80 × 70

nr 2G 462 292 2G 462 293
zł 2.600,- 3.580,-

 PALETOWY WÓZEK PODNOŚNY 

 gwarancja    5 lat 
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