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Rozsdamentes raklapemelő 
- higiénikus raklapmozgatás 
Optimális higiénia - a rozsdamentes villás raklapemelő 
minimalizálja a bakteriális szennyeződés kockázatát. 
A rozsdamentes eszközöket egy sajtgyártó üzemmel 
együttműködve fejlesztettük ki olyan 
munkaterületekhez, ahol magas higiéniai 
követelményeket támasztanak és ahol az eszközöket 
agresszív munkaterületeknek és alapos tisztításnak 
teszik ki. 

 
Kíméli a raklapot, az árukat és környezetüket 
- A Panther Inox Plus und Panther Inox 
elegáns designt képviselnek, lekerekített 
sarkokkal. 

 
A kialakítás megelőzi a használati sérüléseket és a 
túlterhelést - nagy hangsúlyt fektettünk a 
biztonságra és ergonomikus munkakörülményekre. 
Például a kormányrúd ergonómiailag korrekt 
fogásszöge a felhasználó számára laza fogást 
biztosít. 

 
A kiváló minőséget egy kibővített tesztprogram, 
valamint a munkavédelmi és munkaegészségügyi 
szakértőkkel folytatott együttműködve garantálja. 
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Műszaki specifikáció 

A nemesacél villás raklapemelők két 
modellváltozatban kaphatók: 
• Inox Plus: Saválló villa-váz. Az összes 

többi alkatrész: nemesacél 
• Inox: Saválló villaváz. A kormányrúd, a 

kerékvillák, a lengőkarok és a 
nyomólemez nemesacélból készültek. A 
nyomórúd polimer műanyag bevonatú 
és a szivattyú kromittal kezelt. 

 

Optimális tisztíthatóság és ellenálló 
képesség 
• saválló és elektromosan csiszolt villa 

alváz 
• kopásálló felület 
• optimális korrózióállóság 
 
Hosszú élettartam és alacsony 
karbantartási költségek 
• robusztus konstrukció 
• AISI 316L anyagú villaváz 
• sokfajta kenési lehetőség 

 
Inox Plus - az élelmiszer- és gyógyszeripar számára nagy 
igényekkel a higiéniával és a tisztíthatósággal szemben. 
 
 
 
 
 

 
Inox - az élelmiszeripar számára olyan munkaterületekre, 
ahol fontos a korrózióállóság. 

 
A kétoldalt nyitott vagy 
teljesen zárt üregek hatékony 
tisztítást tesznek lehetővé 

 
Beszabályozható alátolási 
magasság. 

 
A Panther Inox Plus 
robbanásbiztos kivitelben is 
kapható. 

 
Termék (méretek mm-ben) 

Panther Inox Plus 
PIP2072 

Panther Inox Plus 
PIP2082 

Panther Inox PI2082 

Teherbírás kg-ban 2000 

Emelési magasság h3 h13 + 120 

Villahossz l 810, 915, 970, 1140, 1220,1520 

Magasság h1 h13 + 412 

Teljes szélesség b5 520, 680 

Törzs hossz l2 335 

Teljes hossz l1 l+335 

Villaszár szélesség e 160 

Tengelytávolság y l+25 

Teljes magasság h14 1170 

Alátolási magasság h13 75 ... 83 85 ... 93 85 ... 93 

Teher súlyponttávolság c l/2 

Talajmagasság m2 h13 - 51 

Alákormányozhatóság 220° 

Villagörgők - szimpla Ø70 x 90 Ø80 x 90 Ø80 x 90 

Villagörgők - tandem  Ø80 x 70 Ø80 x 70 

Kormányzott kerék Ø200 x 50 

Súly 69 kg (520 x 1140), 75 kg (680 x 1140) 

 

 
 

 
Az ergonomikus kormányrúd 
biztosítja a felhasználó 
számára a laza fogást. 

 
A villás raklapemelő itt a 
gyógyszeriparban 

 
Kerékcsapágyak 
gumitömítéssel. 

 
Kérje alapanyag-specifikációnkat és ügyfél-specifikus 
megoldásainkat. Látogasson meg a novotransz.hu internetes 
címen. 
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