PALLEVOGN SEMI RUSTFRI
Semi rustfri eller galvaniseret pallevogn
Semi rustfri eller galvaniserede pallevogne er fremstillet til
fødevarebranchen og tilfredsstiller alle krav til hygiejne.
På semi rustfri pallevogne er stel, trækstang, aksel, bolte og stifter
fremstillet i rustfrit stål, medens enkelte dele er varmegalvaniseret.
På galvaniserede pallevogne er stel og trækstang galvaniseret, og
aksler og tappe er i rustfri stål.
Det betyder, at vognene kan modstå de fleste forekommende
kemikalier, såsom fugt og rengøringsmidler.
Rustfri og galvaniserede modeller har i lighed med lakerede modeller
et enkelt og driftsikkert hydraulisk system med indbygget, automatisk
fristillingsventil.

SPECIFIKATIONER
Trækstang
Udløserhåndtaget sidder i trækstangen, der samtidig fungerer som
pumpestang. Med dette håndtag kontrolleres sænkeventilen.
Med et enkelt greb sænkes lasten enten langsomt eller hurtigt, idet
sænkeventilen sørger for en trinløs, variabel sænkehastighed.
Når trækstangen slippes, returnerer den automatisk til lodret stilling.
Hydraulisk system
Den håndbetjente løftepumpe er enkel og driftsikker. De rustfrie,
polerede stempler er modstandsdygtige overfor rust, ridser og
slagmærker.
Dobbelttætning af pumpen sikrer effektivt mod utætheder og
forlænger pakningernes levetid. Løftecylinderen er svejst direkte på
pumpen, og oliebeholderen er anbragt uden om løftecylinderen.
Pallevognen er som standard forsynet med fristillingsventil.
Når trækstangen bevæges langsomt, bevirker fristillingen, at lasten
ikke løftes (køreposition).
Når trækstangen bevæges lidt hurtigere, løftes lasten på normal vis
(løftefunktion). Systemet er enkelt, justerfrit og driftsikkert.
Hjul
Styrehjulene kan dreje 110° til hver side. De er ophængt i en
vippeaksel, hvilket betyder, at alle hjul har konstant kontakt med
kørebanen. Pallevognen er monteret med næsehjul, der letter
indkørsel i paller fra den brede side.
Ekstratilbehør
Begge modeller kan leveres med parkeringsbremse.

MODEL 115-449R
Kapacitet
Udvendig mål
Gaffel længde std
Laveste gaffelhøjde
Løftet højde ubelastet
Bredde på gaffelprofil
Vendevinkel total
Styrehjul
Lasthjul single eller boogie
Hjul standard
Løftehøjde pr slag
Vægt

2500 kg.
520 mm
1130 mm
85 mm.
200 mm.
160 mm
220°.
Ø180 mm.
Nylon
11mm
70 kg.

MODEL 115-449G
Kapacitet
Udvendig mål
Gaffel længde std
Laveste gaffelhøjde
Løftet højde ubelastet
Bredde på gaffelprofil
Vendevinkel total
Styrehjul
Lasthjul single eller boogie
Hjul standard
Løftehøjde pr slag
Vægt

2500 kg.
520 mm
1130 mm
85 mm.
200 mm.
160 mm
220°.
Ø180 mm.
Nylon
11mm
70 kg.

Svalhøjvej 15 . DK-3790 Hasle . Denmark
Tel. (+45) 56 93 36 00 . Fax (+45) 56 93 36 03
E-mail: info@almeborg.com .
www.almeborg.com

products comply with EC directives
Subject to change in the structure reserved. Made in Denmark

