
Technische fiche

Toyota
RVS schaarhefwagen
BT High Lifter

draagvermogen 1000 kg, vork

lengte x breedte 1190 x 156 mm,

draagbreedte 560 mm, zwenkwielen

met polyurethaan-banden,

vorkrollen met nylon-banden, met

hydraulisch systeem Quick-Lift

Artikelnummer: 524087

Toyota BT High Lifter-schaarhefwagen BT High Lifter

Draagvermogen 1000 kg

RVS schaarhefwagen

· draagvermogen 1000 kg

· vork lengte x breedte 1190 x 156 mm

· draagbreedte 560 mm

· zwenkwielen met polyurethaan-banden

· vorkrollen met nylon-banden

· hefhoogte 800 mm / verlaagde hoogte 87 mm

· zeer stabiel dankzij instelbare zijsteunen

· vorken van RVS glasparelgestraald

· torsiestijve RVSconstructie

· dissel van RVS glasparelgestraald

· stuuruitslag 180 ° / draaicirkel 1522 mm

· speciale hydraulica

· met hydraulisch systeem Quick-Lift

· met snelheffunctie tot 250 kg

· met daalcontrole

· lengte x breedte 1655 x 560 mm

· lastzwaartepunt 600 mm

· gewicht 121 kg



Technische details
hijswerktuig hefwagen bediening heffing handmatig/hydraulisch

hefwagentype schaarhefwagen snelheffing ja

draagvermogen 1000 kg heffunctie
hydraulisch systeem Quick-
Lift

lengte vork 1190 mm bediening wielonderstel handmatig

vorkbreedte 156 mm oppervlak vork glasparelgestraald

draagbreedte 560 mm materiaal dissel RVS

lengte 1655 mm oppervlak dissel glasparelgestraald

breedte 560 mm stuuruitslag 180 °

materiaal zwenkwiel polyurethaan draaicirkel 1522 mm

materiaal vorkwielen nylon type hydraulica speciale hydraulica

materiaal RVS lastzwaartepunt 600 mm

hefhoogte (min.) 87 mm gewicht 121 kg

hefhoogte (max.) 800 mm

Dit past ook bij ...
148638 wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat

in antraciet

149500 stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van
polypropyleen

217180 golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm,
draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten

217213 EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch /
dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken

221284 werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting
eenheidsmaat

221309 waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting
eenheidsmaat

221381 beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos,
afmeting 9

227875 lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal
suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood

407817 opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte
365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

509659 IBC-container, hoogte x lengte x breedte 1013 x 800 x 1200 mm, inhoud 600 l,
Standaarduitvoering, invulopening Ø 150 mm, met uitloopventiel nominale breedte
50, opening met aluminium plaatje, van polyethyleen in naturel wit, met Kunststof
pallet

626475 Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen
1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord
gesloten






