Ηλεκτρικό order picker - για
μεταφορές μεγάλων αποστάσεων
Ιδανικό για μεταφορά εμπορευμάτων σε μεγάλη
απόσταση. Η μεγάλη ταχύτητα κίνησης εξασφαλίζει
γρήγορη και αποδοτική λήψη παραγγελιών.
Η αθόρυβη λειτουργία και η μεγάλη ευελιξία
εξασφαλίζουν καλές συνθήκες εργασίας και ευκολία
στην κίνηση σε στενούς χώρους αντίστοιχα. Τα
σκαλοπάτια στις δυο πλευρές διευκολύνουν τον
οδηγό στη λήψη των αγαθών.
Η υψηλή ποιότητα διασφαλίζεται μέσω εκτεταμένου
προγράμματος δοκιμών σε συνεργασία με ειδικούς
σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βέλτιστη ασφάλεια για το χειριστή
 Βέλτιστη ασφάλεια για το χειριστή
 «πεντάλ του νεκρού»
 όλοι οι τροχοί ακουμπούν συνεχώς
στο έδαφος
 η πλευρική ενίσχυση προστατεύει τον
οδηγό
 πλατφόρμα οδηγού με αντιολισθητκό
λάστιχο

Τιμόνι με έλεγχο ταχύτητας.

Χαμηλό σκαλοπάτι για τον
οδηγό. Το πεντάλ λειτουργεί ως
«διακόπτης του νεκρού».

Οι λαστιχένιοι τροχοί εγγυώνται
άνετη και ασφαλή οδήγηση.

Προϊόν (διαστάσεις σε mm)

SE5

Ικανότητα σε kg

500

500

Διαστάσεις πλατφόρμας

810 x 1230

680 x 980

Ταχύτητα χωρίς φορτίο

15 km/h

15 km/h

Ταχύτητα με φορτίο 500 kg

11 km/h

11 km/h

Μέγιστη επιτρεπτή κλίση χωρίς φορτίο

20%

20%

Μέγιστη επιτρεπτή κλίση με φορτίο

10%

10%

210 kg

190 kg

Βάρος χωρίς μπαταρία
Τάση μπαταρίας
Μέγιστη χωρητικότητα μπαταρίας
Απαιτούμενος διάδρομος

SE5N

24V

24V

175 Ah / 5h

175 Ah / 5h

1500

1400

SE5 810
SE5N 600

1270
SE5 1965/SE5N 1715

SE5 910
SE5N 700

Τα SE5 και SE5N χρησιμοποιούνται για
μεταφορές σε μεγάλη απόσταση.
 Τo SE5 είναι κατάλληλο για
ευρωπαλέτες
 ΤΟ SE5N είναι κατάλληλο για στενούς
χώρους
- δυο μηχανήματα μπορούν να
κινηθούν εύκολα σε έναν κανονικό
διάδρομο

680

SE5 1285/SE5N 1035

Για μικρού μεγέθους αγαθά μπορεί να τοποθετηθεί μια
μικρή πλατφόρμα.
Επιπλέον εξοπλισμός (SE5 και SE5N) :
Επιπλεόν πλατφόρμα
Μεγαλύτερη πλατφόρμα
Μόνο μια σκάλα
Πλατφόρμα με επένδυση από λάστιχο
Γείσο 15 mm στην πλατφόρμα
Ωρομετρητής και ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
Ταμπλό μεγέθους Α4
Κοτσαδόρος
Χαμηλότερη πλατφόρμα οδηγού

Εφαρμογή κατά τη διαδικασία order picking.

Υπάρχει δυνατότητα ειδικών κατασκευών. Ρωτήστε μας σχετικά.

