A kiváló minőségű és ergonomikus alkalmazásokkal a Climax® kínálat, széles
választékot kínál. A raklapemelők, targoncák és ollós raklapemelők kézi és félig
elektromos kivitelben kaphatóak. Bizonyos raklapemelők és targoncák teljes
elektromos kivitelben is rendelkezésre állnak. Ezenkívül a Climax®
minipullereket, magasemelésű raklapelemőket és emelőasztalokat is kínál.
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A Climax®-ról
Ergonomikus
Ergonomikus kialakítás jellemzi a Climax termékeit. Minden villás emelő, emelőasztal és magas
emelésű raklapemelő úgy került kialakításra, hogy a munkát végző személy hátát és a karját
védje, megkímélje. Munkaeszközeink könnyen és kényelmesen mozgatnak, tolnak és rakodnak.
Más apró részletek mint az ergonomikus csúszásmentes kormánybevonat kialakítása és a
további elektromos felszerelések szintén hozzájárulnak a munka megkönnyítéséhez.
Gyalogkíséretű targoncáink gyorsan igazodnak az Ön igényeihez.

Hosszantartó
A legfontosabb szempont a kiváló minőség, így valamennyi termékünk CE minősítéssel
rendelkezik, minden tekintetben felhasználóbarát és biztosítja a hatékony és biztonságos
munkavégzést. Még a kiváló minőségű alkatrészek is igénylik a rendszeres karbantartást, így a
Climax pótalkatrészek forgalmazásával is foglalkozik, hogy az Ön raktározását gépeinkkel még
hosszabb távon biztosítani tudjuk. A legnépszerűbb alkatrészeket folyamatosan raktáron
tartjuk, hogy szükség esetén azonnal segítségére lehessünk

Sokoldalú
A Climax termékcsaládja minden igényhez igazodik, amire Önnek szüksége lehet raktárában.
Gyalogkíséretű targoncáink, magas emelésű raklapemelőink, kézi emelőink, kalibrált emelőink,
emelőasztalaink ..., hogy csak néhány példát említsünk a színes termékkínálatunkból, mind
megannyi igénynek tud megfelelni.

www.climaxhungary.hu • info@climaxhungary.hu
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Kézi raklapemelők
REF 145TA9067
Terhelhetőség

2500 kg

Súlypont

575 mm

Minimális magasság

85 mm

Emelési magasság

200 mm

A villák hossza

1150 mm

Maximális magasság (fogantyúval)

1160 mm

Raklapemelő teljes hossza

1550 mm

Teljes szélesség

525 mm

A villák szélessége

525 mm

A villák közötti szélesség

225 mm

Vezérlés hossza

400 mm

Középső távolság

1750mm

Minimális járatszélesség

327 mm

Önsúly

63 kg

Anyag

acél

A kormánykerék anyaga

gumi

A villa kerekeinek anyaga

tandem/
poliuretán

A szivattyú típusa

standard

www.climaxhungary.hu • info@climaxhungary.hu
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Kézi raklapemelők
REF 145TA9068
Terhelhetőség

2500 kg

Súlypont

575 mm

Minimális magasság

85 mm

Emelési magasság

200 mm

A villák hossza

1150 mm

Maximális magasság (fogantyúval)

1160 mm

Raklapemelő teljes hossza

1550 mm

Teljes szélesség

525 mm

A villák szélessége

525 mm

A villák közötti szélesség

225 mm

Vezérlés hossza

400 mm

Középső távolság

1750mm

Minimális járatszélesség

327 mm

Önsúly

63 kg

Anyag

acél

A kormánykerék anyaga

gumi

A villa kerekeinek anyaga

tandem/ poliuretán
standard

A szivattyú ttípusa

www.climaxhungary.hu • info@climaxhungary.hu
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Kézi raklapemelők
REF 145TA8727
Terhelhetőség

2000 kg

Súlypont

565 mm

Minimális magasság

85 mm

Emelési magasság

200 mm

A villák hossza

1130 mm

Maximális magasság (fogantyúval)

1130 mm

Raklapemelő teljes hossza

1530 mm

Teljes szélesség

520 mm

A villák szélessége

520 mm

A villák közötti szélesség

200 mm

Vezérlés hossza

400 mm

Középső távolság

327 mm

Minimális járatszélesség

1750 mm

Önsúly

70 kg

Anyag

rozsdamentes acél

A kormánykerék anyaga

nejlon

A villa kerekeinek anyaga

tandem/nejlon

A szivattyú ttípusa

standard

www.climaxhungary.hu • info@climaxhungary.hu
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Kézi mérleges raklapemelő
REF 127TA3161

REF 144TA8853

REF 144TA8855

REF 130TA1027

REF 144TA8854

REF 144TA8856

Terhelhetőség

2000 kg

2000 kg

2000 kg

Súlypont

575 mm

565 mm

565 mm

Minimális magasság

85 mm

87 mm

87 mm

Emelési magasság

205 mm

200 mm

200 mm

A villák hossza

1150 mm

1150 mm

1150 mm

Maximális magasság (fogantyúval)

1220 mm

1210 mm

1210 mm

Raklapemelő teljes hossza

1550 mm

1550 mm

1550 mm

Teljes szélesség

555 mm

540 mm

540 mm

A villák szélessége

555 mm

540 mm

540 mm

A villák közötti szélesség

195 mm

200 mm

200 mm

Vezérlés hossza

400 mm

400 mm

400 mm

Középső távolság

323,5 mm

323,5 mm

323,5 mm

Minimális járatszélesség

1750 mm

1750 mm

1750 mm

Önsúly

106 kg

106 kg

106 kg

Akkumulátor teljesítménye

>30 Ah

1,20 Ah

1,20 Ah

Anyag

acél

acél

acél

A kormánykerék anyaga

gumi

gumi

gumi

A villa kerekeinek anyaga

tandem/
poliuretán

tandem/
poliuretán

tandem/
poliuretán

Pontosság

0,1 kg

0,1 kg

1 kg

Extrák

/

Kalibrációs tanúsítvány Kalibrált (kereskedelmi
forgalomban)

www.climaxhungary.hu • info@climaxhungary.hu
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Félelektromos raklapemelő
REF 144TA4443
Kézi emelés, elektromos vezetés
Terhelhetőség

1500 kg

Súlypont

565 mm

A szivattyú típusa

standard

Minimális magasság

85 mm

Emelési magasság

200 mm

A villák hossza

1150 mm

Maximális magasság (fogantyúval)

1240 mm

Raklapemelő teljes hossza

1580 mm

Tejes szélesség

560 mm

Önsúly

140 kg

Emelő motor teljesítménye

0,65 kW

Akkumlátor teljesítménye

24 V/30 Ah

Anyag

acél

A kormánykerék anyaga

poliuretán

A villa kerekeinek anyaga

tandem/
poliuretán

www.climaxhungary.hu • info@climaxhungary.hu
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Kézi ollós raklapemelők
REF 124TA4522
Terhelhetőség

1000 kg

Súlypont

575 mm

Szivattyú típusa

quick lift

Szabad emelési magasság

450 mm

Emelési magasság

800 mm

A villák hossza

1150 mm

Maximális magasság (fogantyúval)

1285 mm

Maximális magasság

1650 mm

Tejes hossz

1526 mm

Teljes szélesség

540 mm

Minimális járatszélesség

1840 mm

Önsúly

105 kg

Anyag

acél

A kormánykerék anyaga

nejlon

A villa kerekeinek anyaga

szimpla/nejlon
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Kézi ollós raklapemelők
REF 145TA1210
Terhelhetőség

1000 kg

Súlypont

600 mm

Szivattyú típusa

gyors emelés

Szabad emelési magasság

400 mm

Emelési magasság

800 mm

A villák hossza

1200 mm

Maximális magasság (fogantyúval)

1240 mm

Maximális magasság

1670 mm

Tejes hossz

1650 mm

Teljes szélesség

560 mm

Minimális járatszélesség

1850 mm

Önsúly

122 kg

Anyag

rozsdamentes acél

A kormánykerék anyaga

poliuratán

A villa kerekeinek anyaga

szimpla/nejlon

www.climaxhungary.hu • info@climaxhungary.hu
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Félelektromos ollós raklapemelők
REF 131TA2395
Terhelhetőség

1000 kg

Súlypont

600 mm

Szivattyú típusa

elektromos

Szabad emelési magasság

400 mm

Emelési magasság

800 mm

A villák hossza

1200 mm

Maximális magasság (fogantyúval)

1240 mm

Maximális magasság

1670 mm

Raklapemelő teljes hossza

1650 mm

Teljes szélesség

560 mm

Minimális járatszélesség

1890 mm

Önsúly

157 kg

Az emelőmotor teljesítménye

0,8 kW

Az akkumulátor teljesítménye

50 Ah

Anyag

acél

A kormánykerék anyaga

poliuretán

A villa kerekeinek anyaga

szimpla/nejlon

Standard

belső töltő

Választható

külső töltő

www.climaxhungary.hu • info@climaxhungary.hu
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Félelektromos ollós raklapemelők
REF 145TA1250
Terhelhetőség

1000 kg

Súlypont

600 mm

A szivattyú típusa

elektromos

Szabad emelési magasság

400 mm

Emelési magasság

800 mm

A villák hossza

1200 mm

Maximális magasság (fogantyúval)

1240 mm

Maximális magasság

1670 mm

Raklapemelő teljes hossza

1600 mm

Teljes szélesség

560 mm

Minimális járatszélesség

1800 mm

Önsúly

152 kg

Emelőmotor teljesítménye

0,8 kW

Akkumulátor teljesítménye

50 Ah

Anyag

rozsdamentes acél

A kormánykerék anyaga

poliuretán

A villa kerekeinek anyaga

szimpla/nejlon

www.climaxhungary.hu • info@climaxhungary.hu
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Emelőasztal
REF 127TA1061 REF 127TA2350 REF 127TA2351 REF 127TA1062 REF 127TA2352
Terhelhetőség

150 kg

300 kg

350 kg

500 kg

750 kg

Raklapemelő teljes hossza

930 mm

1070 mm

1170 mm

1100 mm

1250 mm

Emelvény hossza

700 mm

850 mm

910 mm

815 mm

1000 mm

Emelvény szélessége

450 mm

500 mm

500 mm

500 mm

510 mm

Emelési magasság

720 mm

880 mm

1300 mm

880 mm

990 mm

Fogantyú magassága

950 mm

990 mm

975 mm

990 mm

990 mm

Teljes szélesség

450 mm

500 mm

500 mm

500 mm

510 mm

Az emelvény minimális magassága

230 mm

340 mm

350 mm

300 mm

350 mm

Önsúy

46 kg

77 kg

105 kg

81 kg

125 kg

A fogantyú típusa

összecsukható

összecsukható

összecsukható

összecsukható

összecsukható

Láb fék

van

van

van

van

van

www.climaxhungary.hu • info@climaxhungary.hu
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Elektromos raklapemelők
P15
Meghajtás

akkumulátor

Villa méretek s/e/l

55/150/1150 mm

Kezelés típusa

kézi

Villáskulcs b5

560 mm

Terhelhetőség Q

1500 kg

Talaj magasság a tengelytáv közepén m2

35 mm

Terhelési pont c

600 mm

A folyosó szélessége, 1000 x 1200 raklap keresztben Ast

Terhelési távolság (emelés/leengedés)) x

883/946 mm

A folyosó szélessége, 800 x 1200 raklap hosszában Ast

Tengelytávolság y

1250 mm

Külső fordulási sugár Wa

1475 mm

A saját tömege (akkumulátorral együtt)

195 kg

Utazási sebesség, terhelt/terheletlen

3.5/4 km/h

Tengelyterhelés, rakottan

600/1095 kg

Emelési sebesség, terhelt/terheletlen

0.051/0.060 m/s

Tengelyterhelés, üresen

170/25 kg

A sebesség csökkentése, terhelt/terheletlen

0.052/0.059 m/s

Maximális fokozhatóság, terhelt/
terheletlen S2 5 min %

3/10

A gumiabroncs típusa

PU/PU
Gumiabroncs mérete, kezelői oldal (átmérő x szélesség)
210 x 70 mm

1779 mm
1929 mm

Üzemi fék

elektromágneses

1 meghajtott kerék, kerekek száma elől/hátul

4

Haladómotor teljesítmény S2 60 min

0.65 kW

Emelőmotor teljesítménye S3 15%

0.84 kW

Rakodófelület terhelése elől b11

380 mm

Akkumulátor feszültsége, névleges kapacitás

24 V/60 Ah

Emelési magasság h3

115 mm

Az akkumulátor súlya

30 kg

A kezelőkar magassága üzemi
helyzetben, min/max h14

820/1170 mm

Az elemtartó méretei l/w/h

260/182/220 mm

Akkumulátor modell

Villa magassága, csökkent h13

85 mm

karbantartásmentes
akkumulátor

Teljes hossz l1

1600 mm

Meghajtásvezérlés típusa

DC

A villák szélességének hossza l2

450 mm

Gyártó

Curtis

Teljes szélesség b1/b2

560 mm

Zajszint a kezelő fülénél

74 dB (A)

Gumiabroncs mérete, terhelési oldal (átmérő x szélesség))

2 x 80 x 60 mm

www.climaxhungary.hu • info@climaxhungary.hu
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Elektromos raklapemelők
P18
Meghajtás

akkumulátor

A villák szélességének hossza l2

475 mm

Kezelés típusa

kézi

Teljes szélesség b1/b2

645 mm

Terhelhetőség Q

1800 kg

Villa méretek s/e/l

50/150/1180 mm

Terhelési pont c

590 mm

Villáskulcs b5

540 mm

Terhelési távolság (emelés/leengedés)) x

975 mm

Talajmagasság a tengelytáv közepén m2

Tengelytávolság y

1300 mm

A folyosó szélessége, 1000 x 1200 raklap keresztben Ast

A saját tömege akkumulátorral/anélkül

275 kg

A folyosó szélessége, 800 x 1200 raklap hosszában Ast

Tengelyterhelés, rakottan

/

Külső fordulási sugár Wa

1458 mm

Tengelyterhelés, üresen

/

Utazási sebesség, terhelt/terheletlen

3.5/4 km/h

A gumiabroncs típusa

PU/PU

Emelési sebesség, terhelt/terheletlen

0.056/0.06 m/s

A sebesség csökkentése, terhelt/terheletlen

0.057/0.059 m/s

Maximális fokozhatóság, terhelt/
terheletlen S2 5 min %

6/15

Gumiabroncs mérete, kezelői oldal (átmérő x szélesség)

230 x 75 mm

Gumiabroncs mérete, terhelési oldal (átmérő x szélesség))

75 x 85 mm

50 mm
1755 mm
1955 mm

Abroncsméret, támaszkerék

85 x 48 mm

1 meghajtott kerék, kerekek száma
elől/hátul

2/4

Üzemi fék

elektromágneses

Haladómotor teljesítmény S2 60 min

1.1 kW

Rakodófelület terhelése hátul b10

498 mm

Emelőmotor teljesítménye S3 15%

1 kW

Rakodófelület terhelése elől b11

495 mm

Akkumulátor feszültsége, névleges kapacitás

2 x 12 V/85 Ah

Emelési magasság h3

110 mm

Az akkumulátor súlya

25 x 2 kg

A kezelőkar magassága üzemi
helyzetben, min/max h14

825/1190 mm

Az elemtartó méretei l/w/h

265/169/215 mm

Akkumulátor modell

Villa magassága, csökkent h13

77 mm

karbantartásmentes
akkumulátor

Teljes hossz l1

1652 mm

Meghajtásvezérlés típusa

DC
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Elektromos raklapemelők
P16
Meghajtás

akkumulátor

Villa méretek s/e/l

55/150/1150 mm

Kezelés típusa

kézi

Villáskulcs, min/max b5

540 mm

Terhelhetőség Q

1600 kg

Talajmagasság a tengelytáv közepén m2

40 mm

Terhelési pont c

600 mm

A folyosó szélessége, 1000 x 1200 raklap keresztben Ast

Tengelytávolság y

1234 mm

A folyosó szélessége, 800 x 1200 raklap hosszában Ast

A saját tömege akkumulátorral/anélkül

292/244 kg

Külső fordulási sugár Wa

1400 mm

A gumiabroncs típusa

PU/PU

Utazási sebesség, terhelt/terheletlen

3.5/4 km/h

Abroncsméret elől (átmérő x szélesség)

210 x 70 mm

Emelési sebesség, terhelt/terheletlen

0.056/0.06 m/s

A sebesség csökkentése, terhelt/terheletlen

0.057/0.059 m/s

1720 mm
1540 mm

Abroncsméret hátul (átmérő x szélesség)

2 x 80 x 60 mm

Maximális fokozhatóság, terhelt/
terheletlen S2 5 min %

5/7

1 meghajtott kerék, kerekek száma
elől/hátul

2/4

Üzemi fék

elektromágneses

Emelési magasság h3

115 mm

Haladómotor teljesítmény S2 60 min

0,6 kW

A kezelőkar magassága üzemi
helyzetben, min/max h14

777/1200 mm

Emelőmotor teljesítménye S3 15%

0,8 kW

Villa magassága, csökkent h13

85 mm

Teljes hossz l1

1650 mm

A villák szélességének hossza l2

500 mm

Teljes szélesség b1/b2

724 mm

Akkumulátor feszültsége, névleges kapacitás

24 V/70 Ah

Akkumulátor modell

karbantartásmentes
akkumulátor

Meghajtásvezérlés típusa

DC

Gyártó

Curtis

Zajszint a kezelő fülénél

70 dB (A)
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Elektromos raklapemelők
P20
Meghajtás

akkumulátor

A villák szélességének hossza l2

598 mm

Kezelés típusa

kézi

Teljes szélesség b1/b2

710 mm

Terhelhetőség Q

2000 kg

Villa méretek s/e/l

55/170/1150 mm

Terhelési pont c

600 mm

Villáskulcs b5

540 mm

Terhelési távolság (emelés/leengedés)) x

916/982 mm

Talajmagasság a tengelytáv közepén m2

35 mm

Tengelytávolság y

1418 mm

A folyosó szélessége, 1000 x 1200 raklap keresztben Ast

2400 mm

A saját tömege (akkumulátorral együtt)

535 kg

A folyosó szélessége, 800 x 1200 raklap hosszában Ast

2300 mm

Tengelyterhelés, rakottan

955/1580 kg

Külső fordulási sugár Wa

1638 mm

Tengelyterhelés, üresen

430/105 kg

Utazási sebesség, terhelt/terheletlen

5/5.5 km/h

A gumiabroncs típusa

PU/PU

Emelési sebesség, terhelt/terheletlen

0.051/0.060 m/s

Gumiabroncs mérete, kezelői oldal (átmérő x szélesség)

230 x 75 mm

A sebesség csökkentése, terhelt/terheletlen

0.052/0.059 m/s

Gumiabroncs mérete, terhelési oldal (átmérő x szélesség))

2 x 85 x 70

Maximális fokozhatóság, terhelt/terheletlen S2 5 min %

Támaszkerekek (méretek)

85 x 48 mm

Üzemi fék

8/16
elektromágneses

1 meghajtott kerék, kerekek száma elől/hátul

2/4

Haladómotor teljesítmény S2 60 min

1.1 kW

Emelőmotor teljesítménye S3 15%

0.84 kW

Rakodófelület terhelése hátul b10

498 mm

Rakodófelület terhelése elől b11

Akkumulátor feszültsége, névleges kapacitás

24 V/225 Ah

370/515 mm

Emelési magasság h3

Az akkumulátor súlya

205 kg

125 mm

A kezelőkar magassága üzemi
helyzetben, min/max h14

Az elemtartó méretei l/w/h

650/540/200 mm

825/1190 mm

Akkumulátor modell

meghajtó akkumulátor

Villa magassága, csökkent h13

85 mm

Gyártó, Meghajtásvezérlés típusa

ZAPI, AC

Teljes hossz l1

1748 mm

Zajszint a kezelő fülénél

74 dB (A)
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Elektromos raklapemelők
P20P
Meghajtás

akkumulátor

Teljes hossz l1

1860 mm

Kezelés típusa

stand-on
platform

A villák szélességének hossza l2

710 mm

Terhelhetőség Q

Teljes szélesség b1/b2

730 mm

2000 kg

Terhelési pont c

Villa méretek s/e/l

55/170/1150 mm

600 mm

Terhelési távolság (emelés/leengedés)) x

Villáskulcs b5

540 mm

916/982 mm

Tengelytávolság y

Talajmagasság a tengelytáv közepén m2

35 mm

1420 mm

A folyosó szélessége, 1000 x 1200 raklap keresztben Ast

A saját tömege (akkumulátorral együtt)

670 kg

A folyosó szélessége, 800 x 1200 raklap hosszában Ast

Tengelyterhelés, rakottan

1066/1604 kg

Külső fordulási sugár Wa

2084 mm
1700 mm

Tengelyterhelés, üresen

546/124 kg

Utazási sebesség, terhelt/terheletlen

7.5/8.5 km/h

A gumiabroncs típusa

PU/PU

Emelési sebesség, terhelt/terheletlen

0.056/0.060 m/s

Gumiabroncs mérete, kezelői oldal (átmérő x szélesség)

230 x 75 mm

A sebesség csökkentése, terhelt/terheletlen

0.057/0.057 m/s

Gumiabroncs mérete, terhelési oldal (átmérő x szélesség))

2 x 85 x 70 mm

Maximális fokozhatóság, terhelt/terheletlen S2 5 min %

Támaszkerekek (méretek)

130 x 60 mm

Üzemi fék

elektromágneses

1 meghajtott kerék, kerekek száma elől/hátul

2/4

Haladómotor teljesítmény S2 60 min

1.5 kW

Emelőmotor teljesítménye S3 15%

2.2 kW

Akkumulátor feszültsége, névleges kapacitás

24 V/225 Ah

Az akkumulátor súlya

190 kg

Rakodófelület terhelése hátul b10

510 mm

Rakodófelület terhelése elől b11

370/515 mm

Emelési magasság h3

125 mm

A kezelőkar magassága üzemi
helyzetben, min/max h14

1150/1470 mm

Villa magassága, csökkent h13

85 mm

2034 mm

8/16

Akkumulátor modell

meghajtó akkumulátor

Meghajtásvezérlés típusa

AC

Gyártó

ZAPI

Zajszint a kezelő fülénél

74 dB (A)
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Minipullers
REF 141TA1353

REF 141TA2228

REF 141TA2407

REF 141TA2408

REF 141TA1354

REF 144TA6921

Kérésre

Kérésre

REF 144TA4539

Kérésre

Kérésre

Típus

C1000 - Alap

C1000S - Rozsdamentes acél C1000 - Fék

C1500 - Fék

Húzóerő

1000 kg

1000 kg

1000 kg

1500 kg

Meghajtásvezérlés

szabadon programozható
sebesség és gyorsulás

szabadon programozható
sebesség és gyorsulás

szabadon programozható
sebesség és gyorsulás

szabadon programozható
sebesség és gyorsulás

Hajtás

DC motor 24 V, 300 W

DC motor 24 V, 300 W

DC motor 24 V, 300 W

DC motor 24 V, 600 W

Akkumulátor

beépített 24 V, 18 Ah

cserélhető 24 V, 18 Ah

cserélhető 24 V, 18 Ah

cserélhető 24 V, 18 Ah

Töltő

beépített

külső

külső

beépített

Gumiabroncsok

szilárd 250 x 85 mm

szilárd 250 x 85 mm

szilárd 250 x 85 mm

szilárd 250 x 85 mm

Súly

43 kg

43 kg

43 kg

105 kg

Váz

acél, horganyzott és
porfestett

rozsdamentes acél,
horganyzott és porfestett

acél, horganyzott és
porfestett

acél, horganyzott és
porfestett

Szélesség

440 mm

440 mm

440 mm

475 mm

Hossz

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

Munkagép magassági fogantyúja

900 mm

750-1150 mm

750-1150 mm

750-1150 mm

Magasság összecsukva

900 mm

770 mm

770 mm

770 mm

Alapfelszereltség

Akkumulátor töltésjelző,
CE-tanúsítvány,
alapmodul, akkumulátor
és beépített
akkumulátortöltő

Akkumulátor
töltésjelző,állítható
kormányrúd, CE
tanusítvány, alapmodul,
akkumulátor és
beépített
akkumulátortöltő

Akkumulátor töltésjelző

Akkumulátor töltésjelző,
állítható kormányrúd,
CE-tanusítvány, fék,
alapmodul,
akkumulátor és
beépített
akkumulátortöltő

Hivatkozás speciális horoggal
Hivatkozás a nem jelölő gumiabroncsokra

Opciók

duda, fék, speciális horgok

második
akkumulátor, duda,
speciális horgok ...
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Minipullers
REF 141TA2229

REF 144TA4541

REF 141TA2230

REF 141TA2231

Típus

C2500 - BRAKE

C2500P

C3500 - BRAKE

C6000 - BRAKE

Húzóerő

2500 kg

2500 kg

3500 kg

6000 kg

Meghajtásvezérlés

szabadon
programozható
sebesség és gyorsulás

szabadon
programozható sebesség
és gyorsulás

szabadon
programozható sebesség
és gyorsulás

szabadon
programozható
sebesség és gyorsulás

Hajtás

DC motor 24 V, 600 W

DC motor 24 V, 600 W

DC motor 24 V, 600 W

DC motor 24 V, 1100 W

Akkumulátor

beépített 24 V, 80 Ah

beépített 24 V, 18 Ah

beépített 24 V, 80 Ah

cserélhető, 4
akkumlátorral 24 V, 80 Ah

Töltő

beépített

külső

beépített

beépített

Gumiabroncsok

solid 250 x 85 mm

solid 200 x 60 mm

solid 280 x 85 mm

solid 250 x 85 mm

Súly

256 kg

154 kg

300 kg

700 kg

Váz

acél,horganyzott és
porfestett

acél,horganyzott és
porfestett

acél,horganyzott és
porfestett

acél,horganyzott és
porfestett

Szélesség

505 mm

478 mm

505 mm

800 mm

Hossz

755 mm

958 mm

913 mm

950 mm

Munkagép magassági fogantyúja

700-1255 mm

750-1150 mm

750-1255 mm

750-1255 mm

Magasság összecsukva

nem összecsukható

800 mm

nem összecsukható

nem összecsukható

Alapfelszereltség

Akkumulátor
töltésjelző,állítható
kormányrúd, CE
tanusítvány, fék,
alapmodul, akkumulátor
és beépített
akkumulátortöltő

Akkumulátor
töltésjelző,állítható
kormányrúd, CE
tanusítvány, fék,
alapmodul, akkumulátor
és beépített
akkumulátortöltő
duda,
speciális
horgok
&
távvezérlés

Akkumulátor
töltésjelző,állítható
kormányrúd, CE
tanusítvány, fék,
alapmodul, akkumulátor
és beépített
akkumulátortöltő

Akkumulátor
töltésjelző,állítható
kormányrúd, CE
tanusítvány, fék,
alapmodul, akkumulátor
és beépített
akkumulátortöltő

duda, speciális horgok &
gyújtáskapcsoló
gombokkal

duda, speciális horgok &
gyújtáskapcsoló
gombokkal

Opciók

duda, speciális horgok
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Minipullers
REF 141TA2232
Típus

C300 - Féktárcsás targonca

Húzóerő

1000 kg

Meghajtásvezérlés

szabadon
programozható
sebesség és gyorsulás

Hajtás

DC motor 24 V, 300 W

Akkumulátor

integrált, 24 V, 18 Ah

Töltő

beépített

Gumiabroncsok

tömör gumiu

Súly

85 kg

Váz

acél, horganyzott és
porfestett

Szélesség

800 mm

Hossz

1200 mm

Munkagép magassági fogantyúja

1160-1150 mm

Magasság összecsukva

750 mm

Alapfelszereltség

Akkumulátor
töltésjelző,állítható
kormányrúd, CE
tanusítvány, fék,
alapmodul,
akkumulátor és
beépített akkumulátortöltő

Opciók

második
akkumulátor,
duda, második sebesség
& speciális hogok
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Minipullers
REF 144TA4541
Típus

C2500P

Húzóerő

2500 kg

Meghajtásvezérlés

szabadon programozható
sebesség és gyorsulás

Hajtás

DC motor 24 V, 600 W

Akkumulátor

beépített 24 V, 18 Ah

Töltő

külső

Gumiabroncsok

szilárd200 x 600 mm

Súly

154 kg

Váz

acél, horganyzott és
porfestett

Szélesség

478 mm

Hossz

958 mm

Munkagép magassági fogantyúja

750-1150 mm

Magasság összecsukva

800 mm

Alapfelszereltség

Akkumulátor
töltésjelző,állítható
kormányrúd, CE
tanusítvány, fék,
alapmodul,
akkumulátor és
beépített akkumulátortöltő

Opciók

második akkumulátor
duda,
speciális
horgok & távvezérlés
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Kézi targoncák
REF 138TA4619

REF 138TA6978

REF 140TA2197

REF 145TA2576

Terhelhetőség

800 kg

800 kg

1000 kg

1000 kg

Emelési magasság

900 mm

900 mm

900 mm

1595 mm

Villahossz

1150 mm

1140 mm

1150 mm

1150 mm

Villa szélessége

540 mm

540 mm

520 mm

520 mm

Önsúly

218 kg

218 kg

202 kg

202 kg

Teljes hossz

1630 mm

1630 mm

1670 mm

1670 mm

Teljes szélesség

730 mm

730 mm

765 mm

765 mm

Maximális magasság

1275 mm

1275 mm

1300 mm

1965 mm

Anyag

acél

acél

acél

acél

A villa kerekeinek anyaga

nejlon

nejlon

nejlon

poliuretán

A kormánykerék anyaga

nejlon

nejlon

poliuretán

poliuretán

Hidraulikus pumpa

gyors emelés

gyors emelés

gyors emelés

gyors emelés

Extrák

/

kézi billentési funkcióval

/

/
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Félelektromos targoncák
REF 138TA4624

REF 138TA4625

Terhelhetőség

800 kg

800 kg

Emelési magasság

900 mm

900 mm

Villahossz

1140 mm

1140 mm

Teljes hossz

1690 mm

1690 mm

Teljes szélesség

730 mm

730 mm

Minimális magasság

1420 mm

1420 mm

Maximális magasság

1420 mm

1420 mm

A villa kerekeinek anyaga

nylon

nylon

A kormánykerék anyaga

nylon

nylon

Önsúly

271 kg

271 kg

Az emelőmotor teljesítménye

0,7 kW

0,7 kW

Az akkumulátor teljesítménye

60 Ah

60 Ah

Standard

akkumulátor és töltő

akkumulátor és töltő

Extrák

/

kézi billentési funkcióval
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Félelektromos targoncák
REF 140TA4396

REF 140TA4397

REF 140TA4398

REF 140TA4399

REF 140TA4400

Terhelhetőség

1000 kg

1000 kg

1500 kg

1500 kg

1500 kg

Emelési magasság

1600 mm

3000 mm

2500 mm

3000 mm

3500 mm

Villahossz

1100 mm

1100 mm

1100 mm

1100 mm

1100 mm

Teljes hossz

1720 mm

1720 mm

1720 mm

1720 mm

1720 mm

Teljes szélesség

240 mm

240 mm

240 mm

240 mm

240 mm

Minimális magasság

1980 mm

2080 mm

1780 mm

2030 mm

2280 mm

Maximális magasság

1980 mm

3570 mm

3020 mm

3520 mm

4020 mm

A villa kerekeinek anyaga

nejlon

nejlon

nejlon

nejlon

nejlon

A kormánykerék anyaga

nejlon

nejlon

nejlon

nejlon

nejlon

Önsúly

410 kg

495 kg

516 kg

543 kg

570 kg

Az emelőmotor teljesítménye

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

Az akkumulátor teljesítménye

12 Ah

12 Ah

12 Ah

12 Ah

12 Ah

Standard

akkumulátor és töltő akkumulátor és töltő akkumulátor és töltő akkumulátor és töltő akkumulátor és töltő
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Elektromos targoncák
S10V300
Meghajtás

battery

Teljes szélesség b1/b2

800 mm

Kezelés típusa

kézi

Villa méretek s/e/l

55/160/1150 mm

Terhelhetőség Q

1000 kg

A villák külső szélessége b5

560 mm

Terhelési pont c

600 mm

Talaj magasság m2

30 mm

Terhelési távolság x

795 mm

2225 mm

Tengelytávolság y

1240 mm

A folyosó szélessége, 1000 x 1200
raklap keresztben Ast

A saját tömege (akkumulátorral együtt)

461 kg

2150 mm

Tengelyterhelés, rakottan

645/816 kg

A folyosó szélessége, 800 x 1200 raklap
hosszában Ast

Tengelyterhelés, üresen

350/111 kg

Külső fordulási sugár Wa

1408 mm

A gumiabroncs típusa

PU/PU

Utazási sebesség, terhelt/terheletlen

3.5/4 km/h

Emelési sebesség, terhelt/terheletlen

0.12/0.22 m/s

A sebesség csökkentése, terhelt/terheletlen

0.12/0.11 m/s

Maximális fokozhatóság, terhelt/
terheletlen S2 5 min %

3/10

Gumiabroncs mérete, kezelői oldal (átmérő x szélesség)
Gumiabroncs mérete, terhelési oldal (átmérő x szélesség))

210 x 70 mm
80 x 60 mm

Támaszkerekek (méretek)

130 x 55 mm

1 meghajtott kerék, kerekek száma elől/
hátul

1/4

Rakodófelület terhelése hátul b10

533 mm

Rakodófelület terhelése elől b11

400 mm

Magasság, lesüllyesztve h1

2050 mm

Emelési magasság h3

3000 mm

Magasság, felemelve h4

3480 mm

A kezelőkar magassága üzemi
helyzetben, min/max h14

860/1200 mm

Villa magassága, csökkent h13

85 mm

Teljes hossz l1

1740 mm

A villák szélességének hossza l2

590 mm

Üzemi fék

elektromágneses

Haladómotor teljesítmény S2 60 min

0.65 kW

Emelőmotor teljesítménye S3 15%

2.2 kW

Akkumulátor feszültsége, névleges kapacitás

2 x 12 V/105 Ah

Az akkumulátor súlya (dobozban)

2 x 30 kg

Az elemtartó méretei l/w/h

305/165/210 mm

Akkumulátor modell

karbantartásmentes
akkumulátor

A Meghajtásvezérlés típusa

DC

Gyártó

Curtis

Zajszint a kezelő fülénél

74 dB (A)
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Elektromos targoncák
S12V300
Meghajtás

battery

A villák szélességének hossza l2

676 mm

Kezelés típusa

kézi

Teljes szélesség b1/b2

800 mm

Terhelhetőség Q

1200 kg

Villa méretek s/e/l

60/170/1150 mm

Terhelési pont c

600 mm

A külső villák szélessége b5

550 mm

Terhelési távolság x

700 mm

Talaj magasság m2

30 mm

Tengelytávolság y

1218 mm

2370 mm

A saját tömege (akkumulátorral együtt)

1050 kg

A folyosó szélessége, 1000 x 1200
raklap keresztben Ast

Tengelyterhelés, rakottan

750/1500 kg
715/335 kg

A folyosó szélessége, 800 x 1200 raklap
hosszában Ast

2303 mm

Tengelyterhelés, üresen

Külső fordulási sugár Wa

1463 mm

Utazási sebesség, terhelt/terheletlen

5/5.5 km/h

Emelési sebesség, terhelt/terheletlen

0.127/0.15 m/s

A sebesség csökkentése, terhelt/terheletlen

0.23/0.22 m/s

Maximális fokozhatóság, terhelt/
terheletlen S2 5 min %

8/16

A gumiabroncs típusa

PU/PU
230 x 75 mm
Gumiabroncs mérete, kezelői oldal (átmérő x szélesség)
Gumiabroncs mérete, terhelési oldal (átmérő x szélesség))

85 x 70 mm

Támaszkerekek (méretek)

85 x 50 mm

1 meghajtott kerék, kerekek száma elől/
hátul

1/2

Rakodófelület terhelése hátul b10

538 mm

Rakodófelület terhelése elől b11

380 mm

Magasság, lesüllyesztve h1

1970 mm

Szabad emelés h2

100 mm

Emelési magasság h3

3000 mm

Magasság, felemelve h4

3529 mm

A kezelőkar magassága üzemi
helyzetben, min/max h14

825/1225 mm

Villa magassága, csökkent h13

85 mm

Teljes hossz l1

1826 mm

Üzemi fék

elektromágneses

Haladómotor teljesítmény S2 60 min

1.1 kW

Emelőmotor teljesítménye S3 15%

2.2 kW

Akkumulátor feszültsége, névleges kapacitás

24 V/225 Ah

Az akkumulátor súlya (dobozban)

205 kg

Az elemtartó méretei l/w/h

650/540/200 mm

Akkumulátor modell

meghajtó akkumulátor

Meghajtásvezérlés típusa

AC

Gyártó

ZAPI

Zajszint a kezelő fülénél

74 dB (A)
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Elektromos targoncák
S12V300i
Meghajtás

battery

Teljes hossz l1

1847 mm

Kezelés típusa

kézi

A villák szélességének hossza l2

697 mm

Terhelhetőség Q

1200 kg

Teljes szélesség b1/b2

800 mm

Terhelési pont c

600 mm

Villa méretek s/e/l

60/190/1150 mm

Terhelési távolság x

700 mm

A külső villák szélességeb5

560 mm

Tengelytávolság y

1275 mm

Talaj magasság m2

30 mm

A saját tömege (akkumulátorral együtt)

1050 kg

2400 mm

Tengelyterhelés, rakottan

775/1475 kg

A folyosó szélessége, 1000 x 1200
raklap keresztben Ast

Tengelyterhelés, üresen

715/335 kg

A folyosó szélessége, 800 x 1200 raklap
hosszában Ast

2263 mm

Külső fordulási sugár Wa

1423 mm

Utazási sebesség, terhelt/terheletlen

5/5,5 km/h

Emelési sebesség, terhelt/terheletlen

0,127/0,15 m/s

A sebesség csökkentése, terhelt/terheletlen

0,23/0,22 m/s

Maximális fokozhatóság, terhelt/
terheletlen S2 5 min %

8/16

A gumiabroncs típusa

PU/PU
230 x 70 mm
Gumiabroncs mérete, kezelői oldal (átmérő x szélesség)
Gumiabroncs mérete, terhelési oldal (átmérő x szélesség)) 85 x 70 mm

Támaszkerekek (méretek)

130 x 55 mm

1 meghajtott kerék, kerekek száma elől/
hátul

1/4

Rakodófelület terhelése hátul b10

538 mm

Rakodófelület terhelése elől b11

370 mm

Magasság, lesüllyesztve h1

1967 mm

Szabad emelés h2

100 mm

Kiindulási emelés h5

125 mm

Emelési magasság h3

3000 mm

Magasság, felemelve h4

3406 mm

A kezelőkar magassága üzemi
helyzetben, min/max h14

825/1225 mm

Villa magassága, csökkent h13

85 mm

Üzemi fék

elektromágneses

Haladómotor teljesítmény S2 60 min

1.1 kW

Emelőmotor teljesítménye S3 15%

2.2 kW

Akkumulátor feszültsége, névleges kapacitás

24 V/225 Ah

Az akkumulátor súlya (dobozban)

205 kg

Az elemtartó méretei l/w/h

650/540/200 mm

Akkumulátor modell

meghajtó akkumulátor

Meghajtásvezérlés típusa

AC

Gyártó

ZAPI

Zajszint a kezelő fülénél

74 dB (A)
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Elektromos targoncák
S16W450Z
Meghajtás

battery

A külső villák szélessége b5

570 mm

Kezelés típusa

kézi

Talaj magasság a tengelytáv közepén m2

30 mm

Terhelhetőség Q

1600 kg
600 mm

A folyosó szélessége, 1000 x 1200 raklap
keresztben Ast

2392 mm

Terhelési pont c
Tengelytávolság y

1394 mm
1485 kg

A folyosó szélessége, 800 x 1200 raklap
hosszában Ast

2335 mm

A saját tömege (akkumulátorral együtt)

Külső fordulási sugár Wa

1689 mm

Utazási sebesség, terhelt/terheletlen

5.5/6.0 km/h

Emelési sebesség, terhelt/terheletlen

0.10/0.18 m/s

A sebesség csökkentése, terhelt/terheletlen

0.17/0.18

Maximális fokozhatóság, terhelt/
terheletlen S2 5 min %

8/16 m/s

A gumiabroncs típusa

PU/PU
230 x 75 mm
Gumiabroncs mérete, kezelői oldal (átmérő x szélesség)
Gumiabroncs mérete, terhelési oldal (átmérő x szélesség))

85 x 70 mm

Támaszkerekek (méretek)

130 x 55 mm

1 meghajtott kerék, kerekek száma elől/
hátul

2/4

Magasság, felemelve h1

2022 mm

Üzemi fék

elektromágneses

Haladómotor teljesítmény S2 60 min

1.5 kW

Emelőmotor teljesítménye S3 15%

3 kW

Akkumulátor feszültsége, névleges kapacitás

24 V/270 Ah

Az akkumulátor súlya (dobozban)

8/16 kg

Az elemtartó méretei l/w/h

815/208/630 mm

Szabad emelés h2

1600 mm

Emelési magasság h3

4500 mm

Magasság, lesüllyesztve h4

4960 mm

A kezelőkar magassága üzemi
helyzetben, min/max h14

1007/1610 mm

Villa magassága, csökkent h13

85 mm

Akkumulátor modell

meghajtó akkumulátor

Teljes hossz l1

2010 mm

Meghajtásvezérlés típusa

AC

A villák szélességének hossza l2

860 mm

Gyártó

ZAPI

Teljes szélesség b1/b2

850 mm

Zajszint a kezelő fülénél

74 dB (A)

Villa méretek s/e/l

55/185/1150 mm

Kormány

szervókormány
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