
Ruční/elektrický nůžkový 
paletový vozík - optimální 
pracovní výška

Nůžkový zdvihací vozík dokáže 
transportovat a zdvihat palety to 
ergonomické výška: náklad až 1500 kg 
může býz zdvižen do 470mm. Od 
470mm je nosnost omezena na 1000 
kg.

Ergonomické pracovní podmínky pro 
operátora jsou stěžejní. S výškou 
zdvihu až 800 mm může dosáhnout 
optimální pracovní úrovně a chránit tak 
záda a ramena před zvýšenou fyzickou 
námahou. Zdvih je zajištěň ručně (HL) 
nebo elektricky (EHL).

Nůžkový zdvihací vozík může být 
vybaven dálkovým ovládáním a 
výškovým čidlem, které automaticky 
upravuje pracovní výšku, čímž je pro 
operátora automaticky zajištěna 
ergonomická poloha. Při použití čidla 
se vozík automaticky zdvihá při 
vykládání materiálu a spouští při 
nakládání materiálu.
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Produkt (rozměry v mm) HL 1006 EHL 1004

Nosnost v kg 1500* 1000 1500* 1000

Výška zdvihu h3 500 600 800 800 800 500 600 800 800 800

Délka vidlice l 700 900 1200 1520 2000 700 900 1200 1520 2000

Celková výška h1 540 540
Rozpětí vidlice b5 480, 540, 680 540, 680 480, 540, 680 540, 680

Délka bez vidlice l2 356 451

Celková délka l1 1056 1256 1556 1876 2356 1151 1351 1651 1971 2451

Celková výška s rukojetí h4 1225 1195

Výška při spuštění h13 85 90 85 90

Šířka vidlic e 163 163

Úhel otáčení zadních kol 230° 180°

Gangway Ast 1830 (paleta: 1200 x 800) 1890 (paleta: 1200 x 800)

Rychlost zdvihu s/bez nákladu - 0,05/0,08 m/s

Rychlost zdvihu normální/rychlá 10/35 mm na 1 zapumpování -

Rychlost spuštění bez nákladu 0,093 m/s S / bez nákladu: 0,07/0,05 m/s

Pump motor - 1,2 kW 12 V

Váha s 1200mm vidlicemi 95 kg 104 kg (bez baterie)

* Nosnost se mění z 1500 na 1000 kg při zdvihání nad 470 mm.
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· Nastavitelná pracovní výška
· Ergonomicky správná rukojeť
· Nízká námaha při ručním zdvihu (HL),

nulová náhama při elektrickém zdvihu
(EHL)

Bezpečnost
· Ochrana nohou operátora
· Malá celková výška
· Podpůrné nohy u otočných kol.
· Tandemová kola na nůžkových nohách

Odolnost
· Dlouhá životnost
· Nízké náklady na provoz
· Spolehlivé provedení pístu
· Robustní konstrukce

Ergonomická rukojeť zajišťuje 
operátorovi pohodlný úchop. 
Tlačítka jsou umístěna ve 
středové části rukojeti.

Tandemová kola mají brzdný 
efekt a jsou šetrná k podlaze.

Výškové čidlo (volitelné 
příslušenství) zajišťuje 
konstantně optimální 
pracovní výšku.

Dostupné jako manulální, 
elektrický, nerezový a do 
prostředí s nebezpečím 
výbuchu.

Tlačítko nouzového zastavení 
je umístěno na elektrickém 
nůžkovém paletovém vozíku. 
Vidlice zastaví rychle a přesně.

Ruční nůžkový paletový vozík 
potřebuje jen minimální sílu při 
zdvihání a má ochranu nohou 
a neutrální pozici.
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