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PORTA PALETES DE TESOURA

Porta Paletes HL 1006

1500 kg
Bomba de elevação

Pegadeira ergonómica

Capacidade de carga (kg)  1500(1)

Altura de Elevação                      h3 800

Comprimento dos garfos              l   1200(2)

Altura do chassis                         h1 540

Largura exterior dos garfos         b5    540(3)

Comprimento sem garfos            l2 356

Comprimento total                       l1 1556

Altura total                                   h14 1225

Altura mínima dos garfos            h13 85

Largura do garfo                           e 163

Ângulo de manobra das rodas   230º

Largura de passagem (palete 1200x800) 1830

Elevação normal/rápida 10 / 35 mm curso/bomba

Velocidade de descida (sem carga) 0,093 m/s

Rodas da direção Nylon ou Vulkolan

Rodas dos garfos tandem Nylon ou Vulkolan

Peso (Kg) sem bateria 95

Modelo HL 1006

(1) Capacidade de carga de 1000 Kg a partir de 470 mm de elevação
(2) Outros comprimentos de garfos sob consulta
(3) Outras larguras de garfos sob consulta 

Transporta e eleva paletes de uma forma ergonómica até à altura de trabalho pretendida. 
Com a aquisição deste produto, será fornecida, por pedido, a respetiva declaração em
conformidade com a Norma EN 3691-5.
A sua construção inclui:
• Bomba de elevação: inserida numa caixa em aço, torna a bomba leve e mais robusta 
  Duração superior, mais fácil de ajustar e com menos manutenção. Baixa potência
• Válvulas e pegadeira: sistema de válvulas facilita a seleção das 4 funções 
  (elevação normal, elevação rápida, neutro e descida). A pegadeira tem uma conceção 
  ergonómica e fácil de utilizar
• Construção patenteada do cilindro proporciona invulgar altura mínima dos garfos

Disponível sistema de auto nivelamento para este equipamento (Ver em acessórios). 
Mantém boa postura no trabalho, permitindo ajustar a altura do equipamento à altura de
trabalho pretendida. Por meio de um sensor, os garfos descem / sobem, de acordo com a
colocação / retirada da carga.

Soluções por medida (dimensões dos garfos, rodas em materiais diferentes, etc.)
Possibilidade de fornecimento deste modelo na versão elétrica, inox e em material antideflagrante 
(Ver Porta Paletes / Elétricos, Porta Paletes / Inox e Porta Paletes / Aplicações Específicas)
Em Acessórios, encontra diversas opções adequadas à sua utilização

Medidas em mm 


