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MINIMÁLIS KARBANTARTÁS, 
MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG 

 
 

 

A speciálisan kialakított szelep 
és kar lehetővé teszi az 
emelési sebesség precíz 
szabályozását. 

Új poliuretán markolat 

 

Eltérő célokra egyedi kialakítással. 

Egyszerű és hatékony a kiskereskedelmi és 
raktározási alkalmazásokban egyaránt. A kézi 
raklapemelőt nagy igénybevételre és hosszú 
élettartamra terveztük, mindezt minimális 
karbantartási igény mellett. 

 
Az extra tartósság és az alacsony üzemeltetési költség érdekében az 
összesen 20 forgó- és lengőcsatlakozás karbantartásmentes 
önkenőcsapágyat használ. 

Akár 2,5 tonnás terhek szállítására is képes, tartós kialakítása szinte 
minden alkalmazásban növeli a termelékenységet és a 
hatékonyságot, és hosszú távon is maximális értéket nyújt. 

 
 

Porszórásos foszfátos 
előkezelés 
 
Fokozott korrózióvédelmet és jobb 
súrlódási tulajdonságokat biztosít a 
terhek kezelése során. 

Nagy stabilitás 

Az összetett kerékcsatlakozó-
készletek, lengőkarok és karok 
kialakításának köszönhetően. 

 
 

Az egyszerűbb megközelítéshez. 

 2 év jótállás

Ergonomikusan kialakított és 
rendkívül strapabíró. A 
felhasználóbarát kialakítás lehetővé 
teszi a könnyű és kényelmes 
használatot kézmérettől függetlenül.
 

Önkenő csúszócsapágyak 

Minden forgó- és lengőcsatlakozásnál a 
maximális tartósság érdekében. 

Kerekek széles palettája 
elérhető  

Fokozatmentesen állítható 
sebesség-szabályozó 

Az Ön teljes nyugalma 
érdekében váratlan 
meghibásodás esetén. 

Bevezető görgők

CE25 kézi raklapemelő: 2.5 tonna 
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TÍPUS VILLAMÉRETEK 

SZxH (mm) 

TEHERKERÉK 

(80mm) 

HAJTÓKERÉK 

(200mm) 

CE25LPTP 520 X 600 4x (Tandem) Poliuretán 2x Poliuretán 

CE25WPTP 520 X 1000 4x (Tandem) Poliuretán 2x Poliuretán 

CE25MNTN  
 

 
520 X 1150 

4x (Tandem) Nejlon 2x Nejlon 

CE25MPSP 2x (szimpla) Poliuretán 2x Poliuretán 

CE25MRTP 4x (Tandem) Poliuretán 2x Gumi 

CE25MPTP 4x (Tandem) Poliuretán 2x Poliuretán 

CE25IPTP 685 X 1000 4x (Tandem) Poliuretán 2x Poliuretán 

CE25HNSN  
685 X 1150 

2x (szimpla) Nejlon 2x Nejlon 

CE25HPTP 4x (Tandem) Poliuretán 
 

2x Poliuretán 

CE25JNSN  
685 X 1220 

2x (szimpla) Nejlon 2x Nejlon 

CE25JPTP 4x (Tandem) Poliuretán 2x Poliuretán 

 

Igény szerint egyéb konfigurációk elérhetők. 

CE25 kézi raklapemelő: 2.5 tonna 


