
Vorklengte mm 1150
Totale lengte mm 1505
Zwenkwielen Nylon 119 863
Vorkrollen Nylon ---
Zwenkwielen Polyurethaan 119 874
Vorkrollen Polyurethaan ---

Vorklengte mm 1150
Totale lengte mm 1650
Zwenkwielen Nylon 119 885
Vorkrollen Nylon ---
Zwenkwielen Vulkollan 119 896
Vorkrollen Vulkollan ---
Voet-afstandsbediening 403 572
met 5 m spiraalkabel ---

Algemene afmetingen
Draagvermogen  1000 kg
Lastzwaartepunt  600 mm
Hefhoogte  800 mm
Verlaagde stand  85 mm
Vorkbreedte  160 mm
Draagbreedte  540 mm
Zwenkwielen Ø x B 200 x 50 mm
Vorkwielen Ø x B 82 x 50 mm
Stuuruitslag  205°

Algemene afmetingen
Draagvermogen  1000 kg
Lastzwaartepunt  600 mm
Hefhoogte  800 mm
Verlaagde stand  85 mm
Vorkbreedte  160 mm
Draagbreedte  540 mm
Accu  12V/65 Ah
Zwenkwielen Ø x B 200 x 50 mm
Vorkwielen Ø x B 82 x 50 mm
Stuuruitslag  205°

HoogHeffende palletwagen
Handbediend
Handpompwagen en heftafel in één. Pallets en bakken 
kunnen direct naar de werkplek worden vervoerd en 
daar op ergonomisch verantwoorde werkhoogte worden 
gebracht om zo rugklachten te voorkomen. 
Frame
•  vorken torsievrij uit één stuk geperst, met poeder coating 

in bloedoranje RAL 2002 
•  zwenkwielen en vorkwielen met precisiekogellagers en 

erg lage rolweerstand
Dissel
•  met handhendel voor de functies heffen - rijden - dalen
•  met poedercoating in gitzwart RAL 9005
Hydraulica
•  compacte hydraulica met telescoopcilinder
•  zuigers hardverchroomd, gehard en fijn gepolijst
•  overpompbeveiliging en regelende daalmechaniek
•  geïntegreerde snelheffing voor lichte lasten tot 150 kg
•  hefbeweging per pompslag: tot 150 kg onbeladen/beladen 

44/18 mm, vanaf 150 kg onbeladen/beladen 26/14 mm 
•  onderhoudsarme, permanent gesmeerde lager- en 

scharnierdelen

HoogHeffende palletwagen
elektro-HydrauliscH 
draagvermogen 1.000 kg
Vorkhefwagen en heftafel in één. Pallets en bakken kun-
nen direct naar de werkplek worden vervoerd en daar 
middels een 1,5 kW-hefmotor op ergonomisch verant-
woorde werkhoogte worden gebracht om zo rugklachten 
te voorkomen. 
Frame
•  vorken torsievrij uit één stuk geperst, met poeder-

coating in bloedoranje RAL 2002  
•  zwenkwielen en vorkwielen met precisiekogellagers  

en erg lage rolweerstand
•  onderhoudsarme, permanent gesmeerde lager- en 

scharnierdelen
Dissel
•  met poedercoating in gitzwart RAL 9005
Automatische kantelbeveiliging
Op effen vloer kunnen de lasten op pallets tot een hef-
hoogte van 230 mm gewoon worden vervoerd. Daarnaast 
fungeren de automatisch opliggende zijsteunen als stabi-
lisatoren en is hierdoor een optimale stabiliteit gegaran-
deerd tot een maximale hoogte van 800 mm. 
Acculader
De accu via een 230 V-stekkerdoos opladen. Vorkhefwa-
gen middels ingebouwde spiraalkabel met de oplader 
verbinden en gewoon ‚s nachts opladen.

 Hoge stabiliteit door automatische kantelbeveiliging
Op effen vloer kunnen de lasten op pallets tot een hefhoogte van 230 mm 
gewoon worden vervoerd. Daarnaast fungeren de automatisch opliggende 
zijsteunen als stabilisatoren en is hierdoor een optimale stabiliteit gegarande-
erd tot een maximale hoogte van 800 mm.


