PANTHER

Panther haarukkavaunu
- helppoa lavankäsittelyä
Optimaaliset työskentelyolosuhteet käyttäjälle.
Ergonomisesti suunniteltu kahva sekä isot
ohjauspyörät takaavat vaivattoman liikkeellelähdön
sekä ergonomisesti oikean käsittelyn, raskaankin
taakan kanssa.
Panther haarukkavaunussa on hieno muotoilu.
Pyöristetyt kulmat vähentävät vahinkoja lavoille,
tavaroille sekä muulle ympäristölle. Vaunun pienen
omapainon, sekä vetoaisan suuren kääntökulman
ansiosta se on erittäin ketterä ja mahdollistaa
vaivattoman käsittelyn myös ahtaissa tiloissa.
Haarukkakorkeus voidaan säätää ennalta haluttuun
korkeuteen. Tämä mahdollistaa lavan noston
maasta yhdellä pumppauksella.
Tuotteen korkea laatu on varmistettu laajoilla
testausohjelmilla yhteistyössä terveys- ja
turvallisuusalan ammattilaisten kanssa.
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PANTHER

Tekniset ominaisuudet
Panther on ketterä, vahva ja luotettava
haarukkavaunu, joka varmistaa
erilaisten lavojen helpon käsittelyn.
Optimaalinen liikuteltavuus sekä tilojen
hyödyntäminen
l erittäin lyhyt rakenne haarukoiden
takana
l pieni oma paino sekä hyvä kääntyvyys
Pitkä käyttöikä ja alhaiset
ylläpitokustannukset
l vankka rakenne
l testattu yli 46000 nostolla
Hiljainen kuljetus koska vaunussa on
minimaalinen kitka liikkuvissa osissa
l pienet toleranssit
l

Mallistossa myös ruostumattomasta
teräksestä valmistetut, sekä ex-suojatut
haarukkavaunut.

Ergonominen kahva takaa
käyttäjälle rennon otteen.
Mahdollista merkitä vaunu
nimellä/ osastolla.

Haarukoiden päässä olevat
ohjauskiskot helpottavat vaunun
työntämistä ”suljettujen” lavojen
alle.

Tuote (mitat mm)

1672

Kapasiteetti (kg)
Nostokorkeus

l

Rakennekorkeus

h1

Haarukkaleveys

b5

Pituus ilman haarukoita

l2

Kokonaispituus

l1

Haarukan leveys

e

Akseliväli

y

2582
2500

600, 810, 970, 1140

600, 810, 915, 970, 1066, 1140,
1220, 1520, 1800, 2000, 2400*

450

600, 810, 915, 970,
1140, 1220, 1520

520, 680

520, 680

335
l + 335
125

160
l + 25
1170

75 - 83

85 - 93

75 - 83

85 - 93

75 - 83

85 - 93

Ø75 x 68

Ø85 x 68

l/2

m2

h13 - 47
220°
Ø75 x 68

Ø85 x 68

Haarukkapyörä - teli
Ohjauspyörä
Paino

3082
3000

h13 + 412

Pyörien kääntösäde
Haarukkapyörät – yksittäinen

3072

h13 + 120

h14

Rakennekorkeus - säädettävä h13
Kuormituksen keskipiste
c
Maavara

2572

1600
h3

Haarukan pituus

Kokonaiskorkeus

1682

Yrityksen nimi tai logo voidaan
polttokaivertaa haarukkavaunun
kolmioon.

Ø75 x 90

Ø85 x 90

Ø75 x 68

Ø85 x 68

Ø200 x 50
59 kg (450 x 1140)

62 kg (520 x 1140)

68 kg (520 x 1140)

* alennettu kapasiteetti 1500 kg

Säädettävä haarukkakorkeus - matalat ja kuluneet lavat
eivät aiheuta ongelmia.

Lavojen vaivaton käsittely myös erittäin ahtaissa tiloissa.

Pikanosto vakiona.

Runsaasti eri pyörävaihtoehtoja.

Pantherin saa eri
haarukkapituuksilla.

Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja.
Kysy lisätietoja tai vieraile kotisivuillamme www.logitrans.com
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