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PORTA PALETES ELETROMANUAL

Porta Paletes AGILE II

Porta Paletes eletromanual, com movimentação elétrica e elevação manual.
Possui 2 rodas motorizadas, para maior estabilidade, velocidade em solo plano e tração.
Por este motivo, o porta-paletes AGILE é indicado para vencer desníveis até 5%, na capacidade 
de carga máxima.
O modo quick-lift executa a elevação máxima em apenas 2 cursos.
Rodas da direção em borracha. Rodas dos garfos em poliuretano.
Produto em conformidade com a EN 16307.

• Muito leve e compacto, simples e ideal em espaços reduzidos
• Ecrã led, com 3 botões, fácil de operar
• Ajuste da velocidade de deslocação
• Bateria em li-ion (composto de lítio com outros materiais); é amovível e recarregável;
   para operação contínua, pode ser adquirida uma segunda bateria
• O modelo AGILE PLUS possui maior autonomia da bateria
• Em caso de autonomia reduzida, a condução pode ser feita manualmente
• Rodas antimarca conferem condução silenciosa

Bateria removível

1200 kg
Tecnologia AC

Ecrã led, com 3 botões,
fácil de operar

Chave para ativação do 
porta paletes

OPÇÕES

a Várias dimensões de garfos 

a Material dos garfos (aço inox, por ex.)

a Sistema de pesagem

a Estrutura em aço inox ou galvanizado

a Versão ultra silenciosa

a Bateria adicional (recarregável)

a Carregador ultra rápido
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PORTA PALETES ELETROMANUAL

Medidas em mm 

Capacidade de carga (kg)                                     Q 1200

Altura de elevação                                                h3 115

Comprimento dos garfos                                       l 1150

Largura do chassis                                                b1 525

Largura exterior dos garfos                                   b5 525

Largura do garfo                                                   e 150

Comprimento sem garfos                                      l2 450

Comprimento total                                                 l1 1600

Altura total                                                             h14 1185

Altura mínima dos garfos                                      h13 85

Centro da carga                                                    c 600

Altura livre mínima                                                m2 30

Distância entre rodas (eixo) - (l=1150)                  y 1192

Largura de passagem (palete 1200x800)             Ast 2063

Raio de viragem                                                    Wa 1382

Tração do motor - controlo eletrónico da velocidade 2x0,25 kW

Velocidade de translação com/sem carga 4,2/5,3 km/h

Velocidade de elevação com/sem carga 12 mm/s

Declives (com/sem carga) 5/10%

Bateria 36V 10,4 Ah 36V 12,8 Ah

Rodas da direção Borracha

Rodas dos garfos simples Poliuretano

Peso (kg) com bateria 92

Modelo AGILE II AGILE II
PLUS
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Outras medidas de largura e comprimento de garfos, por pedido
Medidas em mm

Porta Paletes AGILE II


