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NOŻYCOWE WÓZKI PALETOWE

Siła w elektrycznym podnoszeniu

Seria HX 10E oferuje wspaniałą niezawodność i praktyczność, 

dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu zabezpieczenia przedniego 

i obniżonej wadze. Wózek pozwala na elektryczne podnoszenie 

ciężarów do wysokości 800mm, co czyni go użyteczną 

platformą roboczą odpowiednią dla pracy na wydziałach 

produkcyjnych. Wózki 

te mogą być także 

użyte do wspierania 

innych maszyn w produkcji, 

sortowaniu oraz w podobnych obszarach 

działalności.

HX10ES E R I A   

Stabilizatory
Tylne zabezpieczenie
• Mniejsze wymiary zapewniają 

bezpieczeństwo stóp operatora
• Formowana, stalowa osłona koła i 

jednostki hydraulicznej
• Górna osłona zabezpieczająca 

wykonana z odpornego na uderzenia, 
tworzywa sztucznego ABS 

• Osłona akumulatora
• Przeprojektowana i udoskonalona 

podpora akumulatora

Przy wysokościach powyżej 
400mm, tylne stabilizatory 
czynią serię HX 10E bardzo 
bezpieczną i stabilną roboczą 
platformą, zabezpieczoną 
przed kołysaniem się i 
ruchami we wszystkich 
kierunkach.

System automatycznego podnoszenia (na życzenie)

• Automatyczny system używa sensorów 
w celu ustawienia wideł, utrzymują one 
stałą wysokość roboczą

• Słyszalny sygnał akustyczny informuje 
o każdym ruchu wideł

• Możliwość regulacji fotokomórki w obu 
płaszczyznach: pionowej i poziomej  

• Mikro przełącznik rozłącza zasilanie, 
jeżeli widły powinny być zatrzymane 
podczas podnoszenia lub obniżania 
– redukuje to zużycie akumulatora i 
chroni operatora

 12 miesięcy gwarancji

Akumulator oraz ładowarka  
akumulatora w standardzie.
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NOŻYCOWE WÓZKI PALETOWE
HX10ES E R I A    

AKCESORIA

STABILIZATORY PRZEDNIE 

KOD    EY000A0000A

KOD EF042000 EF044000

MODEL HX 10E HX 10E

UDŹWIG Q Zdolność uźwigu Kg 1000 1000

SYSTEM NAPĘDOWY Escort typ ● ●
WYMIARY

PODNOSZENIE h3 Całkowite podnoszenie mm 800 800

h2 Normalne swobodne podnoszenie mm 400 400

DŁUGOŚĆ I Długość wideł mm 1150 1150

nxS1 Szerokość wideł x grubość mm 160x48 160x48

L Długość całkowita mm 1685 1685

B  Szerokość mm 540 680

PROMIEŃ SKRĘTU Wa mm 1445 1445

ROZMIESZCZENIE ŁADUNKU Ast 800x1200 mm 1945 1945

KOŁA        

Jezdne/ po stronie obciążenia Nr 2/2 2/2

Jezdne/ po stronie obciążenia * G/P G/P

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

AKUMULATOR napięcie/ pojemność V/Ah 12/60 12/60

ŁADOWARKA napięcie/ prad V/A 12/10 12/10

SILNIK ELEKTRYCZNY Silnik podnośnikowy kW 1,6 1,6

*G= Gumowe, P= Poliuretanowe

Rolki poliuretanowe po stronie 
obciążenia w standardzie




