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الوصف
 محتويات التسليم: -

بما في ذلك ذراع التمديد    
بما في ذلك الرافعة الشوكية  

 تم تطوير آلة الرفع المتعدد المصنوعة من -
األلومنيوم خصيًصا للشركات التي     

تحتاج إلى جهاز رفع متحرك.  
تتم عملية الرفع بواسطة ونش مزود    -

بكابل.  
يمكن تقسيم سارية آلة الرفع. -
يمكن طي آلة الرفع المتعدد المصنوعة    -

من األلومنيوم بالكامل بأقل مجهود مع   
توفير مساحة لتخزينها.

يمكن نقلها في شاحنة دون بذل أي    -
مجهود.  

مناسبة لالستخدام مع المنصات النقالة    -
الخشبية القياسية وحاضنات خاليا   

المركم.  
لق الرسوم إطباستويات. لق األو تعمل    -

بطريقة أن فية بطريقة كنك أوسط

بكرات توجيه وعجلة شوكية على التوالي 
مصنوعة من البالستيك عالي الجودة - 

قطعتان
..................................  80 مم القطر 

يتم تركيب هذه العجالت إلى الشوكة.

دة قابلة للفصل  السارية المتمدِّ
 )1000 مم(

الموديل المزود بذراع تمديد:
..................................  600 مم المد  
مدى تحرك الُخّطاف ..............  2300 مم
مع ُخّطافات مزودة بمشبك أمان ومصنوعة 

من الفوالذ )ُخّطاف دّوار(
الدوران خالل 360° تحت الحمل

الموديل المزود برافعة شوكية:
ارتفاع الرفع .................  95 - 2000 مم
......................  400 مم عرض الشوكة 
........................  800 مم طول الشوكة 

آلة رفع متعدد من األلومنيوم

البيانات الفنية
.......................  250 كلغ سعة التحميل 
الوزن .................................  70 كلغ
...............  560 مم عرض شوكة القاعدة 
ارتفاع الشوكة .........................  95 مم

)القياس من األرض إلى
الجانبين العلويين للشوكتين(

مع ونش مزود بكابل
يتضمن حبالً كابلّيًا آمًنا ومضاًدا للدوران

....................................  5 مم القطر 
طول الكابل ........................  5100 مم
مدى التحرك في الدوران  ............  50 مم

أحد الطرفين مسنَّن، والطرف اآلخر مزود 
بحلقة معدنية

مع إطارات متينة - قطعتان
عجالت دّوارة من الصلب

مع عجلة متكاملة وفرملة ذات محمل    
حلقي دّوار  

مع إطارات مطاطية صلبة وفائقة    
المرونة  

................................  160 مم القطر 
يتم تركيب هذه اإلطارات إلى إطار القاعدة.
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آلة رفع متعدد من األلومنيوم
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ذراع تمديد

دة قابلة  سارية متمدِّ
للفصل

)الطول: 1000 مم(

دة قابلة  سارية متمدِّ
للفصل

)الطول: 1000 مم(
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