PANTHER SILENT

Lydløs jekketralle klarer også
udfordringer udenfor...
Panther Silents spesialhjul gjør det mulig å kjøre ute
uten problemer. Småstein og snø, eller metallspon
hindrer ikke hjulene i trille lett og de setter seg heller
ikke fast i dem.
Spesialhjulene gir helt lydløs transport. Trallen er
skreddersydd og perfekt til alle supermarkeder og
byggmarkeder, som ønsker, at deres kunder kan
handle i fred og ro, mens de ansatte kjører rundt
varer. Dette er også en fordel i bygninger, som har
leiligheter, siden den ikke sender støy gjennom
bygningskonstruksjoner.
Hjulene er meget skånsomme mot finere gulv og
fliser, som ofte finnes i kundeområder. Panther
Silent reduserer vedlikeholdskostnadene med
minimal slitasje og brekkasje på gulvene, spesielt
flisgulv. Med andre ord, en ekte miljøvennlig jekketralle som er lydløs og har uovertruffen levetid.
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PANTHER SILENT

Teknisk beskrivelse
Jekketralle, som har lydløs og uproblematisk transport av alle typer paller
- også utendørs!
Optimal manøvreringsevne - inne og ute
l metallspon, småstein, snø osv. fester
seg ikke til hjulene
l meget korte byggemål bak gaflene
l lav egenvekt og stor styrevinkel
l optimal plassutnyttelse i trange om
råder
Testet til under 60 dBA
l spesialkonstruerte gummihjul
(både styre- og gaffelhjul)
l friksjonsdempede bevegelige deler
Lang levetid og lave vedlikeholdskostnader
l robust konstruksjon
l testet med opp til 46.000 løft
l jo lengre levetid, dess bedre for 		
miljøet.

Spesial gummihjul er skånsomme mot gulvbelegg og fliser.

Bøyler under gaffelspissene
sikrer, at Panther Silent kjøres
lett inn i og ut av paller.

Produkt (mål i mm)

PS2082

Kapasitet i kg
Løftehøyde

Bedriftens navn/logo kan
skjæres ut i jekketrallens trekant
på Panther Silent.

2000
h3

h13 + 120

Gaffellengde

l

Byggehøyde

h1

600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400*
h13 + 412

Totalbredde

b5

520, 680

Lengde uten gafler

l2

335

Totallengde

l1

l + 335

Gaffelbredde

e

160

Hjulavstand

y

l + 25

Totalhøyde

h14

1170

Nedsenket høyde - justerbar h13
Tyngdepunktsavstand
c

85 til 93

Frihøyde

h13 - 47

l/2

m2

Styrevinkel for hju

220°

Gaffelhjul - tvilling

Ø85 x 88

Styrehjul
Vekt

Ø200 x 50
62 kg (520 x 1140)

* Redusert kapasitet 1500 kg

Panther Silent i et supermarked, hvor kundens komfort og
velbefinnende er i fokus med lavt støynivå!

Panther Silent klarer også transport utendørs. Snø, grus og
metallspon setter sig ikke fast!

Ergonomisk håndtak gir brukeren
et godt og avslappet grep.

Tvilling gaffelhjul gir minimal
svingmotstand.

Panther Silent har permanent
hurtigløft.

Vi tilbyr også kundetilpassede løsninger.
Spør etter mer informasjon eller besøk oss på www.logitrans.com

Evjenvegen 100, 9024 Tomasjord
Avdeling Gardermoen:
Gardermovegen 128, 2030 Nannestad
Tlf. 77 63 96 00
Web: www.truck1.no
E-mail: post@truck1.no
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