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 C Ă R U C I O A R E  P E N T R U  P A L E Ţ I 

•  rolele de ghidare și rolele furcii în tandem, în 
execuție de oțel cu bandaj din poliuretan

• intervalul cursei 85 – 200 mm
• capacitate portantă 2500 sau 3000 kg
• lățimea unitară a cărucioarelor este de 540 mm iar 

lățimea furcii 160 mm
• roțile de ghidare cu Ø × lăț.: 200 × 50 mm
• roțile tandem cu Ø × lăț.: 80 × 68 mm
• numărul de curse pentru ridicare la maxim 14×
• finisarea suprafeței cu vopsea pulbere de culoare 

roșie 

 CĂRUCIOR PROFESIONAL 
PENTRU PALEŢI 

 Cărucioarele pentru paleți cu ridicare joasă sunt destinate 
manipulării ușoare și sigure a mărfii pe paleți. Profilul 
întărit din oțel în formă de „C“ asigură stabilitatea 
structurii. Agregatul hidraulic cu circuitul hidraulic 
închis este un corp compact turnat, cu o supapă de 
suprasolicitare încorporată.
Unghiul de deviere a oiștii este de 210°, datorită acestui 
fapt căruciorul are o manevrabilitate foarte bună, chiar 
și în spații foarte înguste. Construcția oiștii cu mâner 
ergonomic și cu strat de cauciuc permite manipularea 
optimă a poziției căruciorului. Pentru o intrare mai ușoară 
sub paleți la capătul brațelor de prindere sunt două role 
de intrare din nailon. 

capacitate portantă kg 2500 3000

cursa mm 115 115
lungime × lăţime mm 1475 × 540 1475 × 540
lung. × lăţ. furcii mm 1150 × 160 1150 × 160
greutate kg 82 95
cda. nr. cda. nr. 2G 745 089 2G 912 367

RON 2.590,- 2.850,-

 RON  /buc.  2G 745 089

 2.590,- 

•  capacitate portantă 3000 kg
• hidraulica întărită, reglare fină a coborârii și supapă 

împotriva suprasolicitării
• structură din oțel de culoare galbenă RAL 1028
• poate fi aleasă varianta cu frână cu tambur pentru 

deplasare și blocare, sau fără aceasta 

capacitate portantă kg 3000 3000

intervalul cursei mm 80 – 200 80 – 200
lungime × lăţime mm 1520 × 540 1520 × 540
lung. × lăţ. furcii mm 1150 × 160 1150 × 160
intervalul de rotire ° 210 210

varianta fără frână cu frână
materialul roţilor de 
ghidare

poliuretan poliuretan

diametrul roţii de 
ghidare

mm 180 180

materialul rolei poliuretan poliuretan

diametrul × lăţimea 
rolelor

mm 80 × 70 80 × 70

cda. nr. 2G 462 292 2G 462 293
RON 2.290,- 3.110,-

 CĂRUCIOR ELEVATOR PENTRU PALEŢI 

 ani    5 garanţie 


