PALLEVOGN LAKERET

Hydraulisk pallevogn 2500 kg og 3000 kg
Pallevognen er let og manøvredygtig, den har en lille venderadius, som
gør den let at arbejde med.
Pallevognen er monteret med letløbende nylon- eller lydsvage polyhjul.
Begge modeller har et enkelt og stabilt hydrauliksystem, med indbygget
automatisk fristillingsventil.
Pallevognen har robuste rundede gaffelnæser. Konstruktionen af
trækstangen er stærk og konisk. Det ergonomise design af trækstangen
gør pallevognen let at benytte fra alle vinkler.
Sænkehåndtaget er integreret i trækstangen, som også bruges til at løfte
vognen med. Sænkehåndtaget kontrollerer sænkeventilen og
sænkehastigheden, som vil være proportionalt med bevægelsen af
sænkehåndtaget.
Når trækstangen er sluppet, vil den automatisk returnere til
udgangsstillingen.

SPECIFIKATIONER
Hydraulik systemet
Den manuelt betjente pumpe er simpel og stabil under brug. Det hårdt
forkromede, polerede stempel er rustbestandigt og kan modstå
skrammer samt slag. Pumpen er monteret med dobbelttætning, som
sikrer lækageproblemer og forlænger levetiden. Løftecylinderen er
svejset direkte på pumpen, og oliebeholderen er svejset rundt om
løftecylinderen. Dette betyder en effektiv tæthed og en eliminering af
rør og fittingssamlinger.
Pallevognen er udstyret med en neutral fristillingsventil, som standard.
Når trækstangen bevæges langsomt, sikrer fristillingsventilen at lasten
ikke løftes (køre position). Når trækstangen bevæges en smule
hurtigere, løftes lasten (løfte funktion).
Systemet er simpelt, justerbart og stabilt i funktion.
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.
Optioner
Begge modeller kan tilbydes med parkeringsbremse, samt nedklappelig
ramme for paller med ekstra højde over gulvet.
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

MODEL 115-449
Kapacitet
2500 kg.
Udvendig mål.
520 mm
Gaffelmål std
1130 mm
Laveste højde
85 mm.
Løfte højde
200 mm.
Gaffelbredde
160 mm.
Vendevinkel total
220°.
Styrehjul
Ø180mm.
Lasthjul single eller boogie
Hjul standard
Nylon
Løftehøjde pr slag
11mm
Vægt
70kg.

MODEL 115-649
Kapacitet
3000 kg.
Udvendig mål.
520 mm
Gaffelmål std
1130 mm
Laveste højde
85 mm.
Løfte højde
200 mm.
Gaffelbredde
160 mm.
Vendevinkel total
220°.
Styrehjul
Ø180 mm.
Lasthjul single eller boogie
Hjul standard
Nylon
Løftehøjde pr slag
11mm
Vægt
80kg.
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