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A hangtalan raklapemelő minden 
kihívásnak megfelel a szabadban ... 

A Panther Silent speciális tervezésű görgői nem csak 
csendes, hanem problémamentes szállítást is 
biztosítanak a szabadban: a fémforgácsok, kisebb kövek 
és a hó nem jelentenek problémát, semmi sem tapad a 
görgőkre és így nem blokkolja azokat! 

A görgők egyben hangtalan szállítást is biztosítanak. A 
készülék ezért minden alkalmazási célra, de különösen a 
hipermarketekben és építőanyag áruházakban való 
használatra számít testre szabottnak, ahol a vevőknek 
kellemes vásárlási élményt kívánnak nyújtani, még akkor 
is, ha a dolgozóknak árukat kell szállítaniuk. A hangtalan 
szállítás miatt lakó- és irodahelyiségek területén is jól 
használható. 

A görgők védik a finom padlót vagy a járólap 
burkolatokat az ügyfélterületeken. A Panther Silent 
raklapemelővel ezért megtakaríthatja azt a karbantartási 
költséget, ami például a padlóburkolatok kopása és 
sérülése miatt keletkezne. A Panther Silent egy nagyon 
környezetbarát, hosszú élettartamú raklapemelő. 
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Műszaki specifikációk 
A villás raklapemelő, amely lehetővé teszi 
a raklapok hangtalan és könnyű 
szállítását - még a szabadban is! 
 
Optimális fordulékonyság - bel- és 
kültéren 
• a fémforgácsok, kis kövek és a hó nem 

gyülemlenek fel a görgőkön 
• nagyon rövid toronyrész 
• alacsony önsúly és nagy kormányzási 

szög 
• optimális helykihasználás 
 
A zajszint kisebb, mint 60 dBA 
• speciális lágygumi kerekek 

(kormányzott kerekek és villagörgők) 
• az alacsony súrlódású mozgó 

alkatrészek 
• szűk tűrések 
 
Hosszú élettartam és alacsony 
karbantartási költségek 
• a robusztus konstrukció és 
• a 46.000 lökettel való tesztelés miatt. 
 
 
 
 

 
Panther Silent egy szupermarketben, ahol az ügyfelek 
kényelme és jó közérzete rendkívül fontos. 

 

 
Áruszállítás a szabadban laza talajon! 

Panther Silent raklapemelőnkkel ez nem gond. 

 

 

 

 

 
A speciális gumi kerekek kímélik 
az érzékeny padlóburkolatokat. 

 A villacsúcsok csúszó kengyelei 
megkönnyítik a raklap alá való 
betolást és az onnan való 
kihúzást. 

 Kivágható 

szöveg/név/logó a háromszögből 
és speciális szín rendelése 
lehetséges. 

 

* 1500 kg-ra csökkentett teherbírás 

 
Termék (méretek mm-ben)  PS2082 

Teherbírás kg-ban  2000 

Emelési magasság h3 h13 + 120 

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

Magasság h1 h13 + 412 

Teljes szélesség b5 520, 680 

Toronyrész hossza l2 335 

Teljes hossz l1 l + 335 

Villaszár szélesség e 160 

Tengelytávolság y l + 25 

Teljes magasság h14 1170 

Alátolási magasság – állítható h13 85 - 93 

Teher súlyponttávolság c l / 2 

Szabad talajmagasság m2 h13 - 47 

Kormány elfordulási szög  220° 

Villagörgők - iker  Ø85 x 88 

Kormányzott kerék  Ø200 x 50 

Súly  62 kg (520 x 1140) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Az ergonomikus kormányrúd 
kényelmes fogást biztosít. 

 Az ikergörgők optimális forgatást 
biztosítanak. 

 A Panther Silent folyamatos 
gyorsemeléssel rendelkezik. 

 
Szívesen kínálunk Önnek testre szabott megoldásokat is. 
Látogassa meg a www.novotransz.hu weboldalt. 

 


