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15 villás RaklapEmElők

Villás raklapemelők

 

PT villás kézi raklapemelő
Az új REMA PT quick-lift szivattyúval (25 típus) kifejezetten fordulékony és felhasználóbarát. A tandem-
villagörgők egyenetlen talajon való közlekedéskor jelentenek előnyt. A szimpla villagörgős kivitelt gyakran 
alkalmazzák a szállítmányozásban.

Jellemzők
• Quick-lift szivattyú a raklapok gyors emeléséhez (25 típus).
• A szivattyúegység túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik.
• A krómbevonatú és polírozott dugattyúrúd gondoskodik a hidraulikus munkahenger hosszú élettarta-

máról.

Kezelés
• Az ergonomikus vezérlőkar kényelmes és felhasználóbarát kezelést tesz lehetővé.
•  A háromállású vezérlőkarral minden szivattyú funkció pontosan kezelhető.
•  Változtatható süllyesztési sebesség, akár teljes terhelés alatt is.
•  A kocsirúd mindig automatikusan visszaáll függőleges pozícióba.

Villa
• A robosztus acéllemez villaprofilok lapított végűek és be- és kifutó görgőkkel vannak ellátva a raklapok-

ba való be-, ill. azokból való kivezetés megkönnyítése érdekében.
•  A villákat euro-raklap jelöléssel látták el.

Műszaki jellemzők
• Villák legfelső pozíciója  200 mm
• Kormányzott kerekek átmérője 200 mm
• Villagörgők átmérője  82 mm
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Megr. sz.

PTS-25TPP 2500 standard 1150 x 540 85 160 poliuretán tandem poliuretán 75 3401001
PTK-25SPR 2500 rövid 1000 x 540 85 160 gumi szimpla poliuretán 86 3401005
PTC-25SPR 2500 extra rövid 800 x 540 85 160 gumi szimpla poliuretán 75 3401017
PTK-25TPR 2500 rövid 1000 x 540 85 160 gumi tandem poliuretán 75 3401015
PTS-25TPR 2500 standard 1150 x 540 85 160 gumi tandem poliuretán 75 3401013
PTSKB-25TPP 2500 rövid/

széles
1000 x 685 85 160 poliuretán tandem poliuretán 75 3401014

PTS-25TNN 2500 standard 1150 x 540 85 160 nylon tandem nylon 75 3401011
PTB-25TNN 2500 standard 1150 x 685 85 160 nylon tandem nylon 80 3401012
PTL-18TNN 1800 hosszú 1500 x 540 85 160 nylon tandem nylon 80 3401021
PTM-12TNN 1200 közép-

hosszú
1800 x 540 85 160 nylon tandem nylon 80 3401025

PTX-10TNN 1000 extra 
hosszú

2000 x 540 85 160 nylon tandem nylon 85 3401023

PTZ-30TNN 3000 nehéz 1150 x 540 90 210 nylon tandem nylon 90 3401030
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Tandem villakerekek be- 
és kifutó görgőkkel.

Élenjáró szivattyúegység Quick-lift szivattyú diagram PTZ-30TNN

Kérje aktuális ajánlatunkat 80. oldal
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