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Popis
 - Rozsah dodávky: 
včetně ramena výložníku 
včetně zvedacích vidlí

 - Hliníková víceúčelová zdviž byla 
vyvinuta pro provozy, které potřebují 
mobilní zvedací zařízení.

 - Zdvih je zajištěn navijákem s ocelovým 
lanem.

 - Sloup je dělený
 - Hliníkovou víceúčelovou zdviž lze ně-
kolika ručními manipulacemi komplet-
ně složit a uložit s úsporou místa. 

 - Lze ji bez námahy transportovat v  
dodávce.

 - Může být převážena jak na europaletě, 
tak v gitterboxu.

se 2 kusy rejdovacích koleček resp.
kolečka vidle z vysoce jakostního 
plastu
Průměr  ..................................... 80 mm
Tato kolečka jsou umístěna na pojízd-
né vidli.

s odnímatelným
prodlužovacím sloupem 1 000 mm

Provedení s výložníkem:
Vyložení  ................................. 600 mm
Dráha háku  ......................... 2 300 mm
s háky z nerezu s bezpečnostní kara-
binou (otočný hák)
otočné o 360° i při zatížení

Provedení se zvedací vidlí:
Výška zdvihu  ............... 95 - 2 000 mm
Šířka zvedacích vidlí  .............. 400 mm
Délka zvedacích vidlí  ............. 800 mm

Hliníková víceúčelová zdviž

Technická data
Nosnost  ...................................  250 kg
Vlastní váha  ...............................  70 kg
Šířka pojízdných vidlí  ............. 560 mm
Výška pojízdných vidlí  ............. 95 mm
(Rozměr mezi podlahou a horní stra-
nou pojízdné vidle) 

S navijákem na drátěné lano
Včetně ocelového lana zajištěného 
proti zkroucení
Průměr  ....................................... 5 mm
Délka lana  ........................... 5 100 mm
Zdvih na otáčku  ....................... 50 mm
jeden konec špičatý, druhý konec s 
okem

se 2 kolečky na velké zatížení
Rejdovací kolečko z ocelového plechu
 s brzdou kola a brzdou natáčení
 s elastickými plnopryžovými
 pneumatikami
Průměr  ................................... 160 mm
Tato kola jsou montována na základní 
rám.
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