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Açıklama
 - Teslimat kapsamı: 
Vinç kolu dahil 
Strok çatalı dahil

 - Alüminyum çoklu elevatör özellikle 
mobil kaldırma cihazına ihtiyaç duyan 
işletmeler için geliştirilmiştir.

 - Strok bir tel bocurgat ile uygulanır.
 - Sütun bölünebilir.
 - Alüminyum çoklu elevatör az el 
müdahaleleri ile komple katlanabilir 
ve yerden tasarruf edilecek bir şekilde 
istiflenebilir. 

 - Zahmetsiz bir şekilde teslimat aracına 
taşınabilir.

 - Hem bir Euro düz palate hem de 
 ızgaralı kutuya sürülebilir.

2 adet kılavuz makaralı ya da
kaliteli plastikten oluşan çatal çarklı
Çap  .......................................... 80 mm
Bu tekerlekler sürüş çatalında takılıdır.

Çıkarılabilir
uzatma sütunlu 1.000 mm

Vinç kollu model:
Tahliye  ................................... 600 mm
Kanca yolu  .......................... 2.300 mm
Paslanmaz çelikten oluşan emniyet 
karabina kancalı (döner kancalı)
Yük altında 360° çevrilebilir

Strok çatallı model:
Strok yüksekliği  ............ 95 - 2.000 mm
Strok çatalı genişliği  ............... 400 mm
Strok çatalı uzunluğu  ............. 800 mm

Alüminyum çoklu elevatör

Teknik veriler
Taşıma yükü  ............................  250 kg
Kendi ağırlığı  .............................  70 kg
Sürüş çatalı genişliği  .............. 560 mm
Sürüş çatalı yüksekliği  ............. 95 mm
(Zeminden sürüş çatalı üst kısmına 
kadar olan ölçü) 

Tel bocurgatlı
Dönme emniyetli tel halat dahil
Çap  ............................................ 5 mm
Halat uzunluğu  .................... 5.100 mm
Dönme turu başına strok 50 mm
Bir ucu sivri, diğer ucu kablo çarıklı

2 adet ağır yük tekerlekli
Çelik sac direksiyon
Tekerlek ve döner halka frenli
Elastik tam lastik tekerlekli
Çap  ........................................ 160 mm
Bu tekerlekler ana çerçevede takılıdır.

496

1.3
00

75
0

Ürün no. 6110250

www.schilling-fn.de

08
/20

15


