PANTHER

Panther
- lydsvak og effektiv jekketralle
Den optimale jekketrallen for brukeren
- ergonomisk håndtak sikrer et godt grep ved
håndtering av selv meget tunge paller. Store styrehjul sikrer minimal igangsetningskraft både når
trallen skyves og trekkes. Panther er støydempet
og har optimale kjøre- og manøvreringsegenskaper
selv på de trangeste plassene.
Skånsom over for omgivelser, paller og gods
- Panther har et moderne design med avrundede
hjørner.
Design og konstruksjon setter fokus på brukerens
sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhold, for å forebygge arbeids- og slitasjeskader på brukeren.
Høy kvalitet og brukervennlighet sikres gjennom et
utvidet testprogram og samarbeide med eksperter i
helse, miljø og sikkerhet.
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PANTHER

Teknisk beskrivelse
Panther er en sterk og robust jekketralle, som sikrer enkel og god transport
av alle typer paller.
Optimal manøvreringsevne og plassutnyttelse oppnås ved
l meget korte byggemål bak gaflene
l lav egenvekt - stor styrevinkel på 220°
Meget lang levetid og lave vedlikeholdskostnader oppnås ved
l robust konstruksjon
l test med opp til 46.000 løft
Lydløs transport oppnås ved
l friksjonsdempede bevegelige deler
l små toleranser
Jekketrallene fås også i rustfri og
eksplosjonssikrede utgaver.

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

Ergonomisk håndtak et godt og
avslappet grep. Mulighet for å
merke trallen med navn/avdeling.

Produkt (mål i mm)

1672

Kapasitet i kg
Løftehøyde
Gaffellengder

l
h1

Bredde over gafler

b5

Lengde uten gafler

l2

Totallengde

l1

Gaffelbredde

e

Hjulavstand

y

Totalhøyde

h14

Nedsenket høyde - kan stilles

h13

Frihøyde

2572

2582

1600

2500

600, 810, 970, 1140

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

h3

Byggehøyde

Tyngdepunktsavstand

1682

3082

600, 810, 915, 970,
1140, 1220, 1520

h13 + 412
450

520, 680

520, 680

335
l + 335
125

160
l + 25
1170

75 til 83

85 til 93

75 til 83

85 til 93

c

75 til 83

85 til 93

Ø75 x 68

Ø85 x 68

l/2

m2

h13 - 47
220°
Ø75 x 68

Ø85 x 68

Gaffelhjul - tandem
Styrehjul
Vekt

3072
3000

h13 + 120

Styrevinkel for hjul
Gaffelhjul - single

Bedriftens navn/logo kan
skjæres ut i jekketrallens
trekant.

Ø75 x 90

Ø85 x 90

Ø75 x 68

Ø85 x 68

Ø200 x 50
59 kg (450 x 1140)

62 kg (520 x 1140)

68 kg (520 x 1140)

* Redusert kapasitet 1500 kg

Justerbar gaffelhøyde - ingen problemer med lave og slitte
paller.

Selv på meget trange plasser sikres det en problemfri
håndtering av godset.

Permanent hurtigløft.

Mulighet for hjulmontering, som
passer til brukerens behov.

Panther fås med mange forskjellige gaffellengder.

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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