PALLEVOGN RUSTFRI
Pallevogn fremstillet i rustfrit stål.
Den rustfri pallevogn er specielt fremstillet til fiskeri, slagteri – samt
medicinalindustrien, steder hvor der stilles store krav til hygiejne,
miljø og grundig rengøring.
Da vognen er fremstillet af rustfri stål betyder det, at den kan
modstå de fleste forekomster af kemikalier fugt og
rengøringsmidler.
Til specielt aggressive miljøer kan vognen fremstilles i syrefast
rustfri stål.

SPECIFIKATIONER
Pallevognen er grundlæggende fremstillet i rustfri stål.
Pumpe cylinder fremstillet i bronze.
Omløber fremstillet i pom.
Bolte, aksler, skruer, og møtrikker samt rørstifter er også i rustfri.
Let udskiftelig lasthjuls samling.
Pallevognen har et driftsikkert lukket hydraulisk system med
automatisk fristillingsventil. De polerede stempler og cylindre sikrer
en lang og driftsikker levetid. Den automatiske fristilling gør, at når
trækstangen bevæges langsomt løfter vognen ikke. Bevæges
trækstangen hurtigere løfter vognen normalt
Ekstratilbehør
Parkeringsbremse.
Hjul
På alle modeller kan styrehjulene drejes 110° til hver side.
Styrehjulene er monteret på en pivoterende aksel, som sikrer at alle
3 hjulsæt har fuld kontakt med underlaget.
Hjulene i gaffelsnuden er monteret således at det letter kørslen på
tværs af pallerne.

MODEL 115-449S
Kapacitet
2000 kg.
Udvendig gaffelspænd
520 mm
(Standard).
Gaffel længde
1130 mm
(Standard).
Laveste gaffelhøjde
85 mm.
Løftet højde ubelastet
200 mm.
Bredde på gaffelprofil
160 mm.
Styrevinkel
220°.
Styrehjul
Ø180mm.
Lasthjul single eller boogie
Hjul standard
Nylon
Løftehøjde pr slag
11mm
Egenvægt
76 kg.

Special modeller
Pallevognene kan skræddersyes, med følgende muligheder:
- Korteste gaffellængde: 400 mm
- Længste gaffellængde: 3000 mm
- Mindste udvendige gaffelbredde: 320 mm
- Største udvendige gaffelbredde: 1500 mm
- Specialgafler til papirruller
- Forskellige hjultyper
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