DISPOZITIVE DE RIDICARE

CĂRUCIOR ELEVATOR CU RIDICARE JOASĂ
• platformă independentă, cu montare rapidă
• înălţimea de construcţie foarte joasă pentru prindere uşoară a paletului,
respectiv încărcarea paletului
• ridicarea încărcăturii pe palet sau platformă şi deplasare în poziţia ridicată
• cu mâner de manipulare gros şi hidraulică comandată cu picior, coborâre
manuală continuă
• pentru securitate cu placă de protecţie pe mâner de manipulare şi reazem
pentru lucrări de inspecţie

Structura din oţel este tratată la suprafaţă cu strat de vopsea pulbere de culoare
albastră RAL 5005, tălpile şi platforma portocalii RAL 2004. Căruciorul este prevăzut cu
roţi din poliuretan, 2 fixe şi 2 pivotante cu frână dublă şi protecţie a picioarelor.

capacitate portantă
lungimea × lăţimea platformei
lungimea × lăţimea tălpilor
intervalul cursei
pasul cursei
lungime × lăţime
diametrul roţii

MASĂ DE RIDICAT U, TIP FOARFECĂ

kg 500
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cda. nr.
RON

1000

1150 × 540
1150 × 540
90 – 830
16
1550 × 540
150
2G 895 654
6.500,-

1150 × 540
1150 × 540
90 – 830
10
1640 × 695
150
2G 895 655
7.350,-

nou

• potrivită pentru ridicarea paleților și a boxelor
de transport la o înălțime de lucru de siguranță și
pentru folosire ca și masă de servire la liniile de
producție
• se livrează cu sistem de alimentare, de comandă
a elevării și coborârii și cu butonul Totalstop la
distanță
• supapă împotriva suprasolicitării
• forma "U" permite intrarea căruciorului pentru
paleți și punerea paletului pe platforma de lucru

capacitate portantă
intervalul cursei
lungimea × lăţimea platformei
durata cursei cu sarcină plină
greutate
putere
tensiunea

kg 1000
mm
mm
s
kg
kW
V
cda. nr.
RON

80 – 760
1450 × 1140
18
235
0.75
230 / 380
2G 462 119
16.590,-

tel.: 0250 702 110, gsm: 0720-549 415, fax: 0250 744 400, kwesto@kwesto.ro
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