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PORTA PALETES PARA APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

Porta Paletes Manual Silencioso

Capacidade de carga (kg) 2000

Altura de Elevação h3 h13 + 120

Comprimento dos garfos I  810, 915, 1140, 2000

Altura do chassis h1 h13 + 412

Largura exterior dos garfos b5 520, 680

Comprimento sem garfos I2 335

Comprimento total I1 I + 335

Largura do garfo e 160

Distância entre rodas y I + 25

Altura total h14 1170

Alt. mín garfos ajustável h13 85 a 93

Centro de carga c I / 2

Afastamento do solo m2 h13 - 47

Ângulo de manobra das rodas 220º

Rodas dos garfos - duplas Ø85 x 88

Dimensão das rodas da direção Ø200 x 50

Rodas da direção Borracha macia especial

Rodas dos garfos duplas Borracha macia especial

Peso (kg) 520 x 1140 mm 62 

Modelo PS 2082

Outras medidas de largura e comprimento de garfos, por pedido

Não se sente a chegar ... 

As rodas especialmente projetadas, em borracha especial extremamente maciça, asseguram o 
transporte silencioso em locais interiores, e não danificam o pavimento. Adequam-se à utilização 
em escritórios, centros comerciais, etc., e outros locais onde seja fundamental a ausência de ruído.
Por outro lado, a elevada resistência destas rodas permite igualmente um bom desempenho em 
áreas exteriores, uma vez que pequenas peças metálicas ou gravilha não aderem às rodas.
Com a aquisição deste produto, será fornecida, por pedido, a respetiva declaração em 
conformidade com a Norma EN 3691-5.
• Ruído abaixo dos 60 decíbeis
• Potência mínima no arranque
• Elevação rápida e permanente
• Fricção mínima das peças móveis
• Manipulação suave e silenciosa de diversos tipos de palete
• Altura mínima dos garfos ajustável
• Comprimento curto atrás dos garfos
• Ótimo ângulo de manobra
• Baixos custos de manutenção, desgaste mínimo
• Robusto e de longa duração

Medidas em mm 

2000 kg
Silencioso

Rodas especiais

Panther Silent em zona comercial,
funcionando com baixo ruído


