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Ręczny wózek paletowy 
z wagą (2000 kg)

Wózek paletowy z wagą łączy w sobie dwie funkcje: wózek paletowy do transportu towarów 
oraz system ważenia. Oznacza to możliwość ważenia ładunku podczas 
jego transportu. Główna zaleta? Oszczędność czasu i pieniędzy! Nie 
potrzebujesz już osobnej wagi. Innymi słowy, pozwalasz, aby wózek 
paletowy z wagą wykonywał pracę za Ciebie.

ZALETY
• Dokładne ważenie w skali co 1 kg dzięki czterem komorom ważącym 

zintegrowanym w ramie
• Szybsze podnoszenie dzięki pompie quick lift 
• Większa żywotność dzięki zabezpieczeniu przed pyłem i wodą 
• Większa żywotność akumulatora dzięki automatycznemu 

trybowi stan pogotowia 
• Oszczędność czasu i pieniędzy
• Stopień ochrony IP65 zapewnia odporność na wodę

DANE TECHNICZNE
• Model: TRW0008 
• Udźwig: 2000 kg 
• Materiał wózka paletowego z wagą: stal 
• Materiał kół skrętnych: guma 
• Materiał rolek wideł: poliuretan 
• Pompa: quick lift
• Ilość rolek wideł: 4 
• Długość wideł: 1150 mm 
• Szerokość rozstawu wideł: 555 mm 

 
  

• Wysokość podnoszenia: 200 mm 
• Podział skali: 1 kg 
• Dokładność: 0,1% 
• Typ baterii: 4 x 1,5V (w zestawie 4 baterie AA) 
• Ładowanie baterii: nie 
• Drukarka: nie  

 
REF 166TA2731

Szukasz więcej wózków paletowych?
Oprócz ręcznego wózka paletowego z wagą, TVH posiada w swojej ofercie również standardowe wózki 
paletowe, (pół)nierdzewne wózki paletowe, nożycowe wózki paletowe, wózki paletowe z długimi widłami 
... Odkryj naszą pełną gamę w katalogu Sprzęt transportu bliskiego i akcesoria (REF 44947592).

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA2731

