
Ş

- Transpalete manuale şi cu cântar

- Transpalete cu înălţime mărită 
  de ridicare

- Cărucior cu platformă electrică    
  ridicătoare

- Stivuitoare manuale şi electrice

- Platforme ridicătoare fi xe 

- Platforme ridicătoare mobile 

- Echipamente de cântărire 

- Dispozitive pentru manipularea 
  butoaielor

- Macarale de atelier

- Dispozitive pentru manipularea 
   mobilierului

- Dispozitive cu role pentru 
  deplasarea sarcinilor 

- Cricuri hidraulice

- Cărucioare cu role 

- Cărucioare pentru marfă

- Cărucioare platformă 

- Rafturi universale

CATALOG DE  ECHIPAMENTE ŞI MECANISME PENTRU 
RIDICAREA ŞI MANIPULAREA  MATERIALELOR
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Transpalete manuale cu ridicare rapidă - 2300 kg

Model Capacitate 
(kg)

Lăţime transpalet/ furcă
(mm)

Lungimea furcii 
(mm)

Înălţime ridicare min./max. 
(mm)

Masa
(kg)

Roţi

Q7712-900/1150 2300 530 / 150 900 sau 1150 85/205 70-72 Roată simplă din nylon

Q7713-900/1150 2300 530 / 150 900 sau 1150 85/205 71-73 Roată simplă din PU

Q7714-900/1150 2300 530 / 150 900 sau 1150 85/205 72-74 Roată dublă din nylon

Q7715-900/1150 2300 530 / 150 900 sau 1150 85/205 73-75 Roată dublă din PU

4412-1150 2300 530 1150 85/205 72 Roată simplă din nylon

Frână de picior (Opţional la Q77)

PU* = roată din poliuretan 

Transpalet manual pentru ridicare rapidă - ridică paletul la o singură cursă a timonei. 
Acest transpalet foarte popular are o construcţie de bază robustă care îi asigură o durată lungă de viaţă. 
Este echipat cu supapă de suprasarcină, cu bucşi şi rulmenţi RS (capsulaţi - fără întreţinere) şi pompă hidraulică protejată. 
Are role duble din Nylon pentru intrarea/ieşirea sub palet - asigură protejarea roţilor de sub furci şi paletul. 
În echipare standard roţile directoare sunt din cauciuc. 
Viteza de ridicare: 25/10 mm/cursă (ridicare rapidă/normală, până la/peste 150 kg). 
Înălţime de ridicare: 85 - 205 mm. Capacitate max.: 2300 kg.

Roţi simple sau duble din 
NY/PU. Role duble de 
intrare/ieşire sub palet.

Frână de picior pentru 
siguranţă marită 
(opţional)

Ridică max. 2300 kg     

Ridicare rapidă: 25 mm/cursă

Rulmenţi RS 

Mâner ergonomic

NOUL transpalet ieftin, cu cele mai uzuale 
caracteristici, nu dispune de funcţia de ridicare 
rapidă dar în rest este foarte de asemănător cu 
produsul standard din seria Q77. Este disponibil 
doar în varianta cu  roată simplă din nylon şi are  
capacitate max. de 2300 kg.

Preţ scăzut
Q7715-1150

4412-1150

5 ani garanţie pentru 
pompa hidraulică
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Transpalet manual robust - 2500 kg
Transpalet manual pentru ridicarea uşoara a sarcinilor grele. Acest transpalet de înaltă calitate are şasiu 
întărit şi durabil pentru manevrarea sarcinilor grele. Este echipat cu supapă de suprasarcină, cu bucşi 
şi rulmenţi RS (capsulaţi - fără întreţinere) şi cu 13 puncte de gresare. Sistem hidraulic închis cu pompă 
protejată . Carcasa pompei este turnată monobloc. Aceasta îi asigură o durată foarte lungă de viaţă. Are 
role duble din Nylon pentru intrarea/iesirea sub palet - asigură protejarea roţilor de sub furci şi paletul
Viteza de ridicare: 7mm/cursa . 
Înalţime de ridicare: 85-205mm. Capacitate max: 2500 kg

Ridică max.  2500 kg

Robust 

  Rulmenţi RS

Sistem hidraulic închis.
Carcasa pompei turnată 
monobloc.
5 ani garanţie pentru pompă.

Model Capacitate 
(kg)

Lăţime transpalet/ furcă
(mm)

Lungimea furcii 
(mm)

Înălţime ridicare min./max. 
(mm)

Masa
(kg)

Roţi

6612-900/1000/1150 2500 540 / 160 900/1000/1150 85/205 80-82 Roată simplă din nylon

6612-68-1000/1150 2000 680 / 160 1000/1150 85/205 85 Roată simplă din nylon

6613-1150 2500 540 / 160 1150 85/205 81 Roată simplă din PU

6614-900/1150 2500 540 / 160 900 sau 1150 85/205 82-84 Roată dublă din nylon

6614-68-1000 2000 680 / 160 1000 85/205 85 Roată dublă din nylon

6615-900/1150 2500 540 / 160 900 sau 1150 85/205 83-85 Roată dublă din PU

6615-1500 1500 540 / 160 1500 85/205 132 Roată dublă din PU

6615-2000 1500 540 / 160 2000 85/205 150 Roată dublă din PU

PU* = roată din poliuretan

Furci lungi

6614-1150

 6615-2000

Transpalete manuale robuste – 1500/2500 kg

 Se pot transporta simultan doi paleţi
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ZF20S

Model Capacitate 
(kg)

Lăţimea transpaletului 
(mm)

Lungimea furcii 
(mm)

Masa
(kg)

Roţi

ZF20S 2000 555 1150 117 Roată dublă din PU

ZFP20S 2000 555 1150 118 Roată dublă din PU

PU* = roată din poliuretan

Modelul ZFP20S este echipat 
cu  imprimantă termică. 
• Diametrul rolei de hârtie: 
40mm 
Semnale de avertizare: 
• Baterie descărcată 
• Lipsă hârtie 
• Temperatură scăzută
 
 *Temperatura de lucru: 
între 0 şi 50°C

Transpalet manual cu cântar electronic – 2000 kg

Transpalet manual cu cântar electronic pentru diverse aplicaţii. Cântărirea se efectuează  în 
poziţie staţionară. Operare rapidă, manevrare uşoară şi efi cientă. Fixare sigură a furcilor şi a 
traductorilor pe şasiul de bază. Cei patru traductori fac cântăriri foarte precise pentru sarcini 
uniform distribuite. 

• Aparat de cântărire mic şi compact 
• Greutate proprie mică → uşurinţă de manevrare 
• Construcţie cu protecţie IP65 → rezistenţă la apă 
• Afi şare foarte clară (HD), cifre de 18 mm înălţime 
• Precizie de cântărire: 0,1% din greutatea cântărită 
• Rezoluţia de măsurare: 1 kg 
• Aparatul de cântărire este alimentat cu 4 baterii AA de 1,5 V. Modelul ZFP20S, cu 
acumulatori reîncărcabili, are  încărcător extern. 
• Funcţia de tară permite utilizatorului să adauge sau să scadă o anumită greutate la 
greutatea netă. 
• Temperatura de lucru: -10 şi 40° Celsius.

Ecran cu afi şare foarte clară, protejat bine în carcasă de oţel ce 
permite închiderea lui.

Transpalete manuale cu cântar - 2000 kg

Aceste transpalete manuale cu cântar nu pot fi  folosite în activităţi comerciale.
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 tip HPS20S
din oţel inoxidabil

Realizat complet 

din oţel inoxidabil 

rezistent la acizi

Transpalet manual realizat din oţel inoxidabil (AISI 316 / EN 14401) rezistent la acizi, pentru a 
satisface cerinţele difi cile de manevrare a încărcăturilor în medii umede sau corozive. Destinat 
pentru industria alimentară  şi alte medii corozive. Toate piesele componente sunt realizate din oţel 
inoxidabil, inclusiv pompa, şasiul, furcile, mânerul, timona, bucşele, rulmenţii, ştifturile şi bolţurile. 
Echipată  cu supapă de suprasarcină, bucşi/rulmenţi RS (capsulaţi - fără întreţinere) şi cu 13 puncte 
de gresare. Conceput pentru a asigura o durată de viaţă îndelungată. Roţile sunt numai din nylon. 
Capacitate max. 2000 kg. 
O alternativă mai ieftina în comparaţie cu modelul din oţel inoxidabil este transpaletul  din oţel 
protejat prin galvanizare.

tip HPL20S
profi l jos

H = 51 mm

Transpaletul “profi l jos” are  înălţime în coborâtă de numai 
51 mm. Acesta este utilizat pentru manevrarea paleţilor 
foarte joşi. Furcile şi şasiul sunt rigidizate, permiţând 
reducerea înălţimii. Rolele de intrare sunt înlocuite cu plăci 
de alunecare. Nu există rolă pentru ieşire. Roţile sunt numai 
din poliuretan. 
Capacitate max. 2000 kg.

Profi l jos cu roţi duble din PU 
(poliuretan). Placa de intrare.

Model Capacitate 
(kg)

Lăţimea transpaletei 
(mm)

Lungimea furcii 
(mm)

Înălţime ridicare min./max.
 (mm)

Masa 
(kg)

Roţi

HPS20S 2000 540 1150 85/205 75 Roată dublă din nylon

HPG20S 2000 540 1150 85/205 75 Roată dublă din nylon

HPL20S 2000 540 1150 51/175 72 Roată dublă din PU

tip HPG20S
din oţel galvanizat la cald

Transpaletul galvanizat este o 
alternativă  mai ieftină faţă de 
transpaletul din oţel inoxidabil. 
Transpaletul galvanizat la cald 
asigură o protecţie mai bună la 
zgîrieturi mecanice. Transpaletul are 
aceleaşi piese componente, dar fără 
gresoare. 
Roţile sunt numai din nylon. 
Capacitate max. 2000 kg.

Transpalete manuale  speciale – 2000 kg
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 Transpalete cu înălţime mărită de ridicare  Manuale şi electrice – 1000 kg

Ridicare rapidă  
28 mm/cursă

Un singur cilindru
Robust

tip SM1056 
manual

tip S1000 - manual

Transpalet manual compact cu înălţime mărită de ridicare 
Acest transpalet compact, din profi le joase, dispune de un cilindru 
telescopic cu două segmente care face ca transpaletul ridicator să fi e foarte 
compact. Funcţia de ridicare rapidă automată este disponibilă pentru 
încărcături până la 150 kg. Disponibil cu furci lungi de 1150 şi 1500 mm.

Transpalet manual cu înălţime mărită de ridicare
Acest transpalet  cu partea frontală a şasiului înălţată, are un singur 
cilindru de ridicare, cu risc scăzut de scurgeri la garniturile de etanşare. 
Aceasta face ca acest transpalet să fi e un utilaj foarte sigur în funcţionare. 
Funcţia de ridicare rapidă automată este disponibilă pentru încărcături 
până la  250 kg. 

Transpalet electric cu înălţime mărită de ridicare
Transpaletul electric cu înălţime marită de ridicare face ca toate tipurile de manevre să 
devină uşoare şi sigure. Cutia bateriei este amplasată între mecanismul foarfecă şi cilindrul 
de ridicare, ceea ce face transpaletul electric să fi e foarte compact şi uşor de manevrat. 
Acest model este prevăzut cu încărcător integrat, având în varianta standard baterie de 
60Ah/12V, care asigură o funcţionare îndelungată între ciclurile de încărcare. Modelul 
SE1056 are viteze mari pentru ridicare şi pentru coborâre. Grupul de forţă fi abil provine 

de la fi rma HPI, Franţa. Acest transpalet electric are un singur cilindru de ridicare şi un 
şasiu cu parte frontală înalţată.

 tip SE1056 
electric cu încărcător integrat

Transpaletul cu înălţime mărită de ridicare este de tipul 3 în 1. Transpalet manual,  masă temporară de lucru şi platformă ridicătoare. 
Toate aceste funcţii fac ca această transpaletă să fi e  utilizabilă în diverse aplicaţii. El este utilizat adesea ca un mijloc ergonomic pentru 
ridicarea încărcăturilor, deoarece previne solicitarea coloanei vertebrale. Transpaleta manuală cu înălţime mărită de ridicare are sistem de 
ridicare rapidă ce permite ridicarea paletului de la prima acţionare a timonei. Limitarea vitezei de coborâre pentru siguranţă în utilizare. 
Transpaleta manuală cu înălţime mărită de ridicare  are o construcţie solidă care garantează o durată de viaţă mărită.
Au dispozitive de stabilizare faţă/spate reglabile, care sunt acţionate la înălţimea de 400 mm, supapă de suprasarcină integrată, bucşi şi 
rulmenţi RS (capsulaţi - fără întreţinere) şi pompă hidraulică protejată. Manetă ergonomică din material plastic. Numai cu roţi din 
poliuretan. Capacitatea este de 1000 kg. Înălţimea de ridicare este de 800 mm.

Model S1000 S1000-1500 SM1056 SE1056

Varianta Pompă manuală Pompă manuală Pompă manuală Pompă manuală
Capacitate (kg) 1000 1000 1000 1000
Lăţime transpalet/ furca (mm) 520 / 160 520 / 160 560 / 160 560 / 160
Lungime furca (mm) 1150 1500 1190 1190
Înălţime ridicare (mm) 800 800 800 800
Viteza de ridicare (mm/ ) 18 / 40 18 / 40 12 / 28 42 / 73 (mm/sec)
Masa (kg) 115 135 128 150
Roţi Poliuretan Poliuretan Poliuretan Poliuretan

Model nou
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Cărucioare stivuitoare electrice pentru sarcini uşoare  80 – 150 kg

E80

Aceaste carucioare stivuitoare sunt uşor de manevrat şi foarte fl exibile. Ele au fost concepute pentru a evita solicitarea coloanei 
vertebrale la toate operaţii de ridicare, de la nivelul solului până deasupra nivelul capului. Acest tip de accesoriu modern 
pentru ridicare reprezintă soluţia perfectă pentru spaţiile limitate. Aplicaţiile tipice le reprezintă laboratoarele biochimice, 
spitalele, industria alimentară, fi rmele de catering, birouri, biblioteci, fi rme de vânzări cu amănuntul etc. 
Construcţia de bază: a) şasiul din profi le de oţel sudate, b) roţi care nu lasă urme, frâna de picior pe roţile faţă, c) catarg 
ultracompact, d) accesorii uşor interschimbabile, e) sisteme de ridicare/coborâre manuale sau electrice, f) echipare cu furci şi/
sau platformă. Accesorii opţionale: dispozitiv cu ax simplu sau dublu, dispozitiv pivotant, suport în V etc.  Respectă cerinţele 
EN 1757,  deţine certifi care CE.

Cărucioare ridicătoare electrice 
Sistem de ridicare/coborâre prevăzut cu motor 
electric, lanţ de antrenare, reglaj electronic pentru 
ridicare/coborâre, inclusiv pornirea/oprirea lină, 
protecţie electrică la suprasarcină, unitate de 
comandă manuală portabilă şi reglabilă, baterie 
etanşă ce nu necesită întreţinere, încărcător automat 
pentru baterie, cablu pentru comandă manuală şi 
cablu pentru încărcător (L=2m). Mânere lungi pentru 
uşurinţa deplasării. 4 roţi pivotante.

Mijloc de ridicare ergonomic

Foarte fl exibil

Baterie de 12Ah/24V 

Suport in V tip 
E-VB

Dispozitiv pivotant 
pentru role tip E-RR

Ax simplu tip 
E-SS

Ax dublu tip 
E-DS

Diametru = Ø 47 mm 
Lungime = 600 mm.

Interior rolă =Ø 74-80 mm   
Exterior rolă =Ø 500 mm 
Lungime rol=ă 250 mm

Dimensiuni = 400x400 mm 
Înălţime =80 mm

Opţional: roţi mai mici pentru 
accesul sub palet.

Model E80 E100 E150

Variantă Electric Electric Electric
Capacitate (kg) 80 100 150
Centru de încărcare (mm) 235 235 235
Înălţime de ridicare, min-max (mm) 130-1500 130-1700 130-1500
Platforma (Lxlxg) (mm) 470x600x15 470x600x15 470x600x15
Furca (Lxlxg) (mm) 400x330x40 400x330x40 400x330x40
Baterie (Ah/V) 12/24 12/24 12/24
Roata de direcţie / încărcare (mm) Ø125 / Ø75 Ø125 / Ø75 Ø125 / Ø75
Dimensiuni (Lxlxh) (mm) 840x600x1700 890x600x1980 890x600x1780
Masa (kg) 52 62 60

* Alte dispozitive anexe şi alte dimensiuni la cerere

Diametru = Ø 47 mm 
Lungime = 450 mm 

Distanţa CC = 200 mm
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Cărucioare stivuitoare – Manuale 100 / 120 / 200 kg

tip PM120

Vinci cu cablu actionat manual, 
furci reglabile în lăţime şi catarg 
ultra-compact

Cărucior stivuitor cu furci
Căruciorul stivuitor  are o greutate proprie mult mai mică 
decât capacitatea sa nominală de ridicare care este de 120 
kg, astfel că este foarte uşor de manevrat şi de exploatat 
de către operator. Construcţia sa compactă şi extrem de 
fl exibilă, îl face utilizabil pentru manevrarea diferitelor 
încărcături uşoare. Aplicaţiile tipice sunt mai ales la 
supermarketuri, birouri, depozite, magazine de vânzare 
cu amănuntul, spaţii înguste etc. 
Este echipat cu furci reglabile pentru paleţi cu 
dimensiuni mici. Căruciorul stivuitor manual este 
fabricat cu bucşi şi rulmenţi RS (capsulaţi - fără 
intreţinere) asigurând o durată lungă de viaţă. Mânere 
lungi pentru lucrul în condiţii de siguranţă. Roţile faţă 
sunt cu diametru mare cu bandaj din cauciuc şi dotate 
cu frână acţionată manual, iar cele din spate sunt mici, 
pivotante din PU. Capacitatea de ridicare este de 120 kg.

Ultra Compact      

Uşor de manevrat

Model PM120 M100 M200

Variantă Cric manual Manual Manual
Capacitate (kg) 120 100 200
Centru de încărcare (kg) 200 235 235
Înălţime de ridicare, min.-max. (mm) 95-1050 130-1500 130-1500
Dimensiune platformă (mm) - 470x600 470x600
Laţimea peste furci (mm) 345-485* - -
Platformă (L x l x g ) (mm) - 400x330x40 400x330x40
Viteza de ridicare (mm) 25 mm/rot - -
Roată de direcţie / încărcare (mm) 200x50/50x20 Ø125 / Ø75 Ø125 / Ø75
Dimensiuni (L x l x h) (mm) 720x485x1360 840x600x1830 840x600x1920
Masa (kg) 31 48 70
• Alte dispozitive anexe şi alte dimensiuni la cerere

tip 
M100
M200

Cărucior stivuitor manual cu platformă
Este acţionat de un  vinci manual cu cablu de oţel, asigurând precizie la ridicare/coborâre. 
Sistemul automat de frânare asigură o coborâre în siguranţă. Mânere lungi pentru o 
deplasare uşoară şi 4 roti pivotante pentru deplasare. Roţile faţă au frână de picior. 
Opţional sunt disponibile diverse accesorii cu schimbare rapidă.

Suport in V tip 
M-VB

Dispozitiv pivotant 
pentru role tip M-RR

Ax simplu tip 
M-SS

Ax dublu tip 
M-DS

Diametru = Ø 47 mm 
Lungime = 600 mm

Interior rolă =Ø 74-80 mm   
Exterior rolă= Ø 500 mm 
Lungime rolă =250 mm

Dimensiuni = 400x400 mm 
Înălţime =80 mm

Diametru = Ø 47 mm 
Lungime = 450 mm 

Distanţa CC = 200 mm
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ST400 - (1100/1500)ST400-1500EL

Cărucioare stivuitoare manuale şi electrice 

Căruciorul stivuitor poate fi  echipat atât cu furci fi xe sau cu o platformă cromată dur. Acesta îi conferă fl exibilitate în utilizare. 
Pot fi  transportaţi paleţi mici  şi/sau poate fi  utilizat ca platformă ridicătoare mobilă. 
Căruciorul stivuitor manual dispune pentru ridicare de o pompă de picior iar pentru coborâre de o manetă . 
Căruciorul stivuitor electric este dotat cu o baterie de 74Ah/12V, încărcător, motor (DC) şi pompă acţionare cu consum redus 
de energie. Supapă de suprasarcină încorporată, bucşi şi rulmenţi RS (capsulaţi - fără întreţinere).  Toate acestea îi conferă o 
durată de exploatare lungă. 
Mânere lungi pentru acţionarea în siguranţă. Frână de picior pe roţile pivotante din faţă. Numai cu roţi din poliuretan. 
Capacitatea de ridicate este de 400 kg.

ST400 – 1500 EL    
Cărucior stivuitor hidraulic cu 
baterie, furci fi xe şi platformă 
detaşabilă

Baterie  74 Ah/12V

Platformă inclusă

Flexibilă în utilizare 

Model ST400-1100 ST400-1500 ST400-1500EL

Variantă Pompă de picior Pompă de picior Pompă electrică
Capacitate (kg) 400 400 400
Centru de încărcare (kg) 300 300 300
Înălţime de ridicare, min.- max. (mm) 80-1100 80-1500 80-1500
Dimensiune platforma (mm) 610x580 610x580 610x580
Laţimea peste furcii (mm) 550-120 550-120 550-120
Viteza de ridicare (mm/cursă) 12 12 60 
Motor de ridicare (W) - - 700
Baterie (Ah/V) - - 74/12
Roata de direcţie / încărcare (mm) 125x35/75x20 125x35/75x20 125x35/75x20
Dimensiuni (L x l x h) (mm) 1050x580x1300 1050x580x1620 1100x580x1620
Masa (kg) 98 110 145

Cărucioare stivuitoare – 400 kg
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Stivuitoare manuale - Ridicare rapidă, robuste  - 1000 kg

ES1025 
LH = 2,50 m

ES1015 
LH = 1,50 m

MT1029 
LH = 2,90 m

ES1009 
LH = 0,90 m

Aceste stivuitoare hidraulice au capacitate de ridicare mare la înălţime faţă  de greutatea proprie, ceea ce le face potrivite pentru diverse 
utilizări. Ridicarea se face cu ajutorul pompei manuale cu pârghie sau pedală. Hidraulica modernă ce necesită un efort mic, are un sistem 
automat pentru ridicare rapidă, care îi asigură o viteză de ridicare de 4 ori mai mare decât viteza normală (pentru sarcini până la 100 kg 
sarcină se ridică cu 45 mm în loc de 12,5 mm pe cursă). Aceasta duce la creşterea productivităţii. 
Capacitate de ridicare: 1000 kg la LC 585 mm.

 Compact şi robust

Capacitate max. 1000 kg

Patru înălţimi de ridicare

Ridicare rapidă 45 mm/cursă

Modelele ES/MT au şasiu sudat şi ramforsat  pentru sarcini 
mari, catarge cu 1 sau 2 segmente de ridicare, din profi le cu 
secţiune C, lanţuri duble şi un singur cilindru de ridicare, bucşi 
şi rulmenţi (RS) ce nu necesită întreţinere pentru căruciorul 
portfurcă cât şi la roţile de rulare. Sistem hidraulic închis cu 
pompă protejată şi supapă de suprasarcină încorporată. Toate 
acestea îi asigură o durată de exploatare şi fi abilitate mărită . 
Disponibil numai cu roţi din nylon.

Gama MT este prevăzută cu o 
singură frână , roţi de încărcare 
duble şi catarg cu înălţime 
minimă de 100 mm. 
Roţi numai din nylon. 
Înălţime de ridicare 2885 mm 
Sarcină de până la 1000 kg.

Modelul ES este dotat atât cu 
pompă cu pârghie cât şi cu pompă 
cu pedală, frână dublă de picior 
şi roţi de încărcare simple. Patru 
înălţimi de ridicare.

Rulmenţii cu bile, de tip RS, fară 
întreţinere, sunt montaţi in catarg, 
la căruciorul portfurcă şi în roţile 
de rulare.

Stivuitor ES cu  pompă de picior. 
Roţi numai din nylon, rulmenţi 
cu role RS, frână de parcare şi 
protecţie pentru picior pe toate 
roţile.

Model ES1009 ES1015 ES1025 MT1029

Catarg Simplex 1 treaptă Simplex 1 treaptă Duplex 2 trepte Duplex 2 trepte FL
Capacitate (kg) 1000 1000 1000 1000
Centru de încărcare (Lc) (mm) 585 585 585 585 
Înălţime de ridicare, min-max (mm) 80-900 88-1500 88-2500 88-2885 
Viteza de ridicare, rapidă-normală (mm/st) 45-12,5 45-12,5 45-12,5 45-12,5
Lăţimea peste furci (mm) 540 / 160 540 / 160 540 / 160 540 / 160

Lungimea furcii (mm) 1150 1150 1150 1170 
Roţi de direcţie (mm) Ø150x40 Ø150x40 Ø150x40 Ø150x55 
Roţi de direcţie (mm) Ø80x70 (simple) Ø80x70 (simple) Ø80x70 (simple) Ø80x75 (duble)
Raza de rotire (exterior) (mm) 1086 1086 1086 900 
Dimensiuni (L x l x h ) (mm) 1605x840x1395 1605x840x1970 1605x840x1970 1670x685x1995 
Masa (kg) 210 220 330 370
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Stivuitoare manuale  Ridicare rapidă, robuste  800-1000 kg

Stivuitor manual cu pompă cu dublă acţiune 
KS1015 / KS1023

Stivuitorul manual poate fi  dotat cu cilindru şi pompă cu dublă acţiune, 
asigurând o ridicare rapidă. Braţul de acţionare (timona) este legată prin 
lanţ de roata de direcţie ceea ce face ca acest produs să fi e foarte uşor de 
manevrat, cu raza de rotire de 1800. 
Respectă cerinţele EN1757 şi deţine certifi care CE.

Dispozitiv de răsturnare manuală a paleţilor 800 kg (400 kg la înclinare)

Acest tip de stivuitor este conceput să asigure utilizatorului o poziţie ergonomică corectă, fără să fi e 
necesară aplecarea sau întinderea până la încărcătură. Furcile pot fi  înclinate la 200 atât spre stânga cât 
şi spre dreapta, prin funcţia de răsucire. Este un stivuitor uşor de folosit, cu vizibilitate foarte bună ce 
asigură siguranţă în exploatare. Are o construcţie zveltă dar totuşi foarte rezistentă. Este echipat cu un 
sistem automat pentru ridicare rapidă, care asigură  o viteză de 4 ori mai mare decât viteza normală de 
ridicare, atunci când sarcina este mai mică de 150 kg. 
Respectă cerinţele EN1757, şi deţine certifi care CE.

LS0809, LT0890 înclinabil

LT0890 în poziţie înclinată.

Model KS1015 KS1023 LT0890 LS0809

Capacitate (kg) 1000 1000 800 800
Înălţimea de ridicare, min.-max. (mm) 90-1500 90-2300 90-900 90-900
Viteza de ridicare, rapidă-normală (mm) 30/- 30/- 45/22 45/22
Lungimea furcii (mm) 1150 1150 1150 1150
Laţimea peste furci (mm) 540 540 540 540
Roata furcii (mm) Ø78 x 80 Ø78 x 80 Ø80 x 70 Ø80 x 70
Roţi de direcţie (mm) Ø150x55 nylon Ø150x55 nylon Ø150x40 Ø150x40
Dimensiuni (mm) 1600x700x1950 1600x700x1900 1640x725x1320 1640x725x1320
Masa (kg) 240 270 210 200

KS1015

Compact şi robust

Acţionare dublă

Capacitate 1000 kg
Pompă cu dublă acţiune KS1015
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Stivuitoare cu acţionare electrică a ridicării  Robuste  1000 kg

MS1033
LH = 3,30 m

MS1024
LH = 2,45 m

Stivuitoarele cu acţionarea electrică a ridicării de tip MS sunt similare cu stivuitoarele 
manuale ES/MT. Sunt concepute pentru aplicaţiile ce necesită manevrări intense şi 
operaţiuni de ridicare continue şi pot înlocui stivuitoarele electrice. Gama MS are o 
construcţie compactă şi rază de întoarcere mică, fi ind dotată în varianta standard, cu 
baterie de 120Ah/12V. Această baterie asigură un număr mare de ore de funcţionare 
între intervalele de încărcare şi viteze mari de ridicare/coborâre. Direcţionarea este 
manuală cea ce face ca acest tip de stivuitor să fi e sigur şi uşor de exploatat.  Din 
aceste motive stivuitoarele din gama MS reprezintă alegerea perfectă pentru cerinţele 
de productivitate ridicată în spaţiile înguste. Sunt oferite constructiv patru înălţimi 
de ridicare: 900, 1600, 2400 şi 3300 mm. Capacitate de ridicare 1000 kg la LC 600mm. 
Respectă standardele cerinţele EN 1726-1:2001.

Compact şi robust
Capacitate max. 1000 kg  

Baterie mare 120 Ah-12V

Patru variante constructive 

cu înălţimi de ridicare diferite

Modelele MS au şasiu sudat şi ramforsat, catarg cu un segment mobil  din profi le cu secţiune C, lanţuri duble, un  cilindru 
de ridicare, bucşi şi rulmenţi RS (capsulaţi - fără întreţinere) la căruciorul port furcă al catargului, la roţile şi rolele trenului 
de rulare. Sistem hidraulic cu motor protejat, pompă, supapă de siguranţă şi rezervor. Acestea îi asigura o durată de viaţă 
lungă .

* Alte înălţimi de ridicare la cerere.

Un ansamblu uşor de întreţinut şi de 
exploatat al elementelor hidraulice, 
electrice şi a bateriei. Baterie mare de 
120 Ah/12 V pentru multe ore de 
funcţionare între două încărcări. 
Agregat de forţă european

Model MS1009 MS1016 MS1024 MS1033

Catarg Simplex Simplex Duplex Duplex
Capacitate (kg) 1000 1000 1000 1000
Centru de încărcare (Lc) (mm) 600 600 600 600
Înălţimea de ridicare, min.-max.* (mm) 85-900 85-1600   85-2450 85-3300
Lăţimea furcii, exterior-interior (mm) 540 / 160 540 / 160 540 / 160 540 / 160 
Lungimea furci (mm) 1150 1150 1150 1150 
Viteza de ridicare, fără sarcină-cu sarcină (mm/s) 120-95 120-95 120-95 120-95
Motorul de ridicare (W) 800 800 800 800
Baterie (Ah/V) 120 / 12 120 / 12 120 / 12 120 / 12
Încărcător (Ah/V) 15 / 12 15 / 12 15 / 12 15 / 12
Roţi de direcţie (mm) Ø180x50 Ø180x50 Ø180x50 Ø180x50 
Roţi de încărcare (mm) Ø80x70 (simplu) Ø80x70 (simplu) Ø80x70 (simplu) Ø80x70 (simplu)
Raza de rotire (exterior) (mm) 1600 1600 1600 1600
Dimensiuni (L x l x h ) (mm) 1820X800X1400 1820x800x2130 1820x800x1800 1820x1090x2225
Masa (inclusiv bateria) (kg) 360 420 460 550
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Model V 300 / 750 A 600 / 750 A 600 / 950 A 500 / 1200

Acţionare Manuală Electrică Electrică Electrică
Capacitate de ridicare (kg) 300 600 600 500
Centrul de greutate (mm) 600 600 600 600
Înălţime de ridicare h3  (mm) 800 810 1010 1260
Înălţime de încărcare h2  (mm) 750 750 950 1200
Greutate proprie (kg) 89 168 184 204
Înălţime totală cu furcile coborate h1  (mm) 1230 1200 1400 1650
Înălţime totală cu furcile ridicate h4  (mm) 1230 1940 2140 2390
Materialul roţilor Nylon Polyuretan Polyuretan Polyuretan
Dimensiunile roţilor din faţă (mm) 75 x 32 75 x 60 75 x 60 75 x 60
Dimensiunile roţilor din spate (mm) 100 x 40 100 x 40 100 x 40 100 x 40
Lungimea totală L  (mm) 1480 1520 1520 1520
Lungimea fără furci L2  (mm) 330 350 350 350
Lăţimea totală B  (mm) 700 760 760 760
Distanţa dintre roţi y  (mm) 850 980 980 980
Dimensiunile furcilor l x h  (mm) 150 x 50 165 x 60 165 x 60 165 x 60
Lungimea furcii L1  (mm) 1150 1190 1190 1190
Lăţimea furcii b  (mm) 500 540 540 540
Garda la sol ml  (mm) 0 - 30 0 - 30 0 - 30 0 - 30
Coridor de lucru AST3 (mm) 1790 1790 1790 1790
Raza de întoarcere Wa (mm) 980 1090 1090 1090
Frâna de parcare Mecanică Mecanică Mecanică Mecanică
Putere motor de ridicare kW 0,8 0,8 0,8
Tensiune/capacitate baterie V / Ah 12 / 44 12 / 44 12 / 44
Redresor V / A 12 / 10 12 / 10 12 / 10

Stivuitor Innolift - cu posibilitate de autoîmbarcare  300 – 600 kg

Acest utilaj reprezintă soluţia ideală pentru toate problemele care 
sunt create de încărcarea sau descărcarea autocamioanelor de tonaj 
mic şi a autoutilitarelor. Acest stivuitor cu posibilitate de îmbarcare 
reprezintă o alternativă extrem de utilă faţă de alte mijloace de 
încărcare. Prin utilizarea stivuitorului "Innolift", operatorul poate 
livra paleţii sau alte încărcături cu o greutate de până la 600 kg, fără 
ajutorul unei alte persoane, în orice locaţie aleasă de client. Stivuitorul 
"Innolift" este disponibil atât în variantă manuală  cât şi electrică .

1

2

3

4

V 300 / 750

A 500 / 1200
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Platformă ridicătoare fi xă 
HW502/HW1012/HW2011/HW500L

Bucşile articulaţiilor nu necesită întreţinere. Are 4 
ochieţi de ridicare detaşabili pentru manevrarea 
şi instalarea uşoară a mesei ridicătoare. Spaţiu 
de siguranţă mare între foarfeci pentru a evita 
producerea accidentelor. Cilindru de ridicare cu 
drenare interioara,  este dotat cu supapă de siguranţă 
pentru reducerea vitezei coborâre a platformei în cazul 
ruperii unui furtun. Grup de forţă silenţios, cu supapă 
de suprasarcină încorporată şi supapă de compensare 
a debitului pentru controlul vitezei de coborâre. Sub 
platforma superioară există un cadru de siguranţă cu 
doua  contacte electrice de siguranţă pentru a evita 
coborârea platformei peste obstacole sau accidentarea 
operatorului. Este dotată cu limitatator de siguranţă 
pentru poziţia superioară. Grupul de forţă european 
pe curent alternativ,  de  înaltă calitate,  are cutie 
de comandă (24 V) cu butoane sus-jos/de urgenţă, 
inclusiv 3 m de cablu. Cablu trifazat (380V/16Amp) 
pentru conectare, cu o lungime de 8 m. 
Respectă cerinţele standardului EN 1570 şi ANSI/
ASME. 
Disponibil şi pentru 230 V..

Dispozitiv pentru transpaleţi
Dispozitivul pentru transpaleţi are o capacitate de 1000 şi 
2000 kg şi este adecvat pentru modelele
HW 502/1001/1002/1012/2001/2002 şi HD1000/2000. 
Prin folosirea dispozitivului pentru transpaleţi, utilizatorul 
va avea o bună mobilitate şi se va putea roti în jurul masei 
utilizând doar un transpalet sau un stivuitor cu furci.

HW500L

HW502

Model nou

Platforme ridicătoare electro-hidraulice fi xe  500 – 2000 kg

Model HW502 HW1012 HW2011 HW500L

Capacitate (kg) 500 1000 2000 500
Dimensiuni platformă (mm) 1200x800 1200x800 1300x800 800x2000
Dimensiunea cadrului de bază (mm) 1180x585 1180x585 1200x745 680x1615
Înălţimea de ridicare (mm) 200-1000 200-1000 210-1050 200-1000

Cursa pompei / timp 10-13 18-23 27-30 20-25 sec.
Motor de ridicare (W) - - - 1100
Agregat hidraulic 380V/50HZ 0,75Kw 380V/50HZ 0,75Kw 380V/50HZ 1, 5Kw -
Masa (kg) 122 146 204 193
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Platforme ridicătoare electro-hidraulice fi xe  1000 – 4000 kg

Gama HW de platforme ridicătoare electro-hidraulice fi xe sunt destinate tuturor tipurilor de instalaţii, de la montajul pe sol la 
cel în puţ. Se pot utiliza atât  în industrie cât şi în depozite. Platformele ridicătoare HW sunt construite din profi le tubulare din 
oţel pentru a asigura rigiditate bună şi siguranţă în funcţionare. Aceste platforme ridicătoare sunt silenţioase, dispunând de un 
grup de forţă electro-hidraulic compact (IP54) integrat în şasiu  la  partea  inferioră. 
Respectă cerinţele standardelor EN 1570 şi ANSI/ASME. Capacitatea lor este de 1000, 2000 şi 4000 kg.

Profi le tubulare robuste  

Funcţionare foarte silenţioasă   

Hidraulică fi nă

Construcţie standard şi siguranţă în funcţionare
Mecanism foarfece robust şi sigur în funcţionare realizat din profi le tubulare. Bucşile 
articulaţiilor nu necesită întreţinere. Ocheţi de ridicare detaşabili (4 buc.) pentru manevrarea 
şi instalarea uşoară a platformei ridicătoare. Spaţiu de siguranţă mare între foarfeci pentru 
a evita producerea accidentelor. Cilindru de ridicare cu drenaj intern. Supapă de siguranţă 
pentru a opri coborârea platformei în cazul ruperii unui furtun. Opritoare mecanice pentru 
executarea lucrărilor de întreţinere în condiţii de siguranţă. Grup de forţă silenţios, cu supapă 
încorporată pentru suprasarcină şi de compensare a debitului, pentru controlul vitezei de 
coborâre. Platforma superioară are cadru de siguranţă pe toate laturile, cu două contacte de 
siguranţă, pentru a evita coborârea platformei peste obstacole sau accidentarea operatorului. 
Limitator de siguranţă la poziţia superioară. Grupul de forţă european pe curent alternativ,  
de  înaltă calitate,  are cutie de comandă (24 V) cu butoane sus-jos/de urgenţă, inclusiv 3 m de 
cablu. Cablu trifazat (380V/16Amp) pentru conectare, cu o lungime de 8 m. Respectă cerinţele 
standardelor EN 1570 şi ANSI/ASME. Disponibil si pentru 230 V.

HW2005
Capacitate 2000 kg  
Platforma 850 x 2000 mm  
Înălţime de ridicare  250 – 1300 mm  
Foarfecă simplă cu doi cilindrii

HW1001
Capacitate 1000 kg  
Platforma 820x1300 mm  
Înălţime de ridicare 205-1000 mm  
Foarfecă simplă şi un singur cilindru

Platforma superioară are cu un 
cadru de siguranţă ce acoperă toate 
cele patru laturile. Există contacte 
de siguranţă duble pentru coborârea 
sigură a platformei.

Grup de forţă silenţios, cu supapă 
încorporată pentru suprasarcină şi 
supapă de compensare a debitului, 
pentru controlul vitezei de coborâre.

Foarfecă simplă, robustă cu unu 
sau doi cilindrii realizată din 
profi le tubulare de oţel. Bucşile 
articulaţiilor nu necesită întreţinere. 
Capacitatea de ridicare: 1000, 2000, 
4000 kg.

Model HW1001 HW1002 HW1004 HW1005 HW2001 HW2002 HW2005 HW4002

Varianta Foarfece simplu Foarfece simplu Foarfece simplu Foarfece simplu Foarfece simplu Foarfece simplu Foarfece simplu Foarfece simplu
Capacitate (kg) 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 4000
Cursa (mm) 785 785 1060 1060 770 770 1050 810
Înălţimea platformei, min.-max. (mm) 205-990 205-990 240-1300 240-1300 230-1000 230-1000 250-1300 240-1150
Dimensiunile platformei (mm) 820x1300 1000x1600 640x1580 850x2000 850x1300 1000x1600 850x2000 1200x2000
Dimensiunile cadrului de bază (mm) 640x1240 640x1240 1000x1700 640x1580 785x1220 785x1220 785x1600 900x1600
Viteza de ridicare (sec) 20-25 20-25 20-25 30-35 20-25 20-25 25-35 30-40
Motor de ridicare (W) 1100 1100 1100 1100 2200 2200 1500 2200
Masa (kg) 160 186 186 212 235 268 300 405
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Platformă mobilă din oţel inoxidabil

Platformă mobilă din oţel inoxidabil acţionată cu mecanism cu  şurub, 
foarte uşor de manevrat şi deplasat. Mecanismul tip foarfece simplu 
este acţionat prin intermediul unei manivele. Mecanismul tip foarfece 
şi cadrul inferior sunt realizate din oţel inoxidabil şi din aluminiu. 
Este dotat cu roţi pivotante ce nu lasă urme, cu frâna dublă de picior. 
Capacitatea este de 175 kg.

Platformă ridicătoare din oţel, pentru motociclete

Platformă ridicătoare combinată pentru lucrări la motociclete şi 
vehicule, acţionată de un mecanism tip foarfece simplu. Ridicarea şi 
coborârea prin acţionarea a două pedale. Extrem de populare şi la un 
preţ competitiv, în comparaţie cu celelalte platforme ridicătoare, mai 
ales în atelierele service şi atelierele de reparaţii. Realizate din profi le 
de oţel şi plăci rigide. Sunt incluse opritoare inferioare şi rampă. 

Platformă ridicătoare fi xă

Bucşile articulaţiilor nu necesită întreţinere. Ocheţi de ridicare detaşabili 
(4 buc.) pentru manevrarea şi instalarea uşoară a platformei ridicătoare. 
Spaţiu de siguranţă mare între foarfeci pentru a evita producerea 
accidentelor. Cilindrii de ridicare cu drenare internă. 
Este dotată cu :
- supapă de siguranţă pentru a opri coborârea platformei în cazul ruperii 
accidentale a unui furtun. 
- opritoare mecanice de siguranţă pentru lucrări de întreţinere în condiţii 
de siguranţă. 
- cadru de siguranţă sub platforma superioară, pe toate laturile, cu două  
contacte de siguranţă, pentru a evita coborârea platformei peste obstacole 
sau accidentarea operatorului. 
- limitator de siguranţă la poziţia superioară. 
- grup de forţă silenţios, cu supapă încorporată pentru suprasarcină şi de 
compensare a debitului, pentru controlul vitezei de coborâre. 
- grup de forţă european pe curent alternativ,  de  înaltă calitate,  având 
cutie de comandă (24 V) cu butoane sus-jos/de urgenţă, inclusiv 3 m de 
cablu. Cablu trifazat (380V/16Amp) pentru conectare, cu lungime de 
8 m. Respectă cerinţele standardului EN 1570 şi ANSI/ASME. 
Disponibil şi pentru 230 V.

TC-500 MC

SX-175

HT1000

Ridica până la 3000 mm

Alte platforme

Model HD1000 HD2000 HT1000 SX-175 TC-500 MC

Varianta Foarfecă dublă Foarfecă dublă Foarfecă triplă Foarfece simplu Foarfece simplu
Capacitate (kg) 1000 2000 1000 175 500
Dimensiunile platformei (mm) 820x1300 850x1300 1600x1000 1000x800 2200x700
Dimensiunile cadrului de bază (mm) 640x1240 785x1220 1000x1000 - -
Înălţime de ridicare (mm) 305-1780 360-1780 470x3000 400-900 170-800
Cursele pompei / timp 35-45 sec 35-45 sec 35-45 sec - -
Grup de forţă 380V/50HZ 2,2 Kw 380V/50HZ 2,2 Kw 380V/50HZ 2,2 Kw - -
Masa (kg) 210 295 450 41 235



1717
Pentru informaţii despre reprezentantul nostru local vezi ultima pagină!

Platforme ridicătoare  electro-hidraulice joase 1000 kg

Platforme ridicătoare electro-hidraulice fi xe joase sunt concepute special pentru a fi  montate 
fără puţ (cavitate în pardoseală). Platformele ridicătoare joase sunt executate din tablă de 
oţel pentru rezistenţă şi siguranţă maximă în funcţionare. Aceste platforme ridicătoare sunt 
silenţioase, dispun de un grup de forţă hidraulic extern (IP54) care este amplasat în imediata 
vecinătate sa. Respectă cerinţele standardului EN 1570 şi ANSI/ASME. 
Capacitatea este de 1000 kg.

Construcţia standard şi siguranţă în funcţionare
Foarfecă simplă, compactă, de construcţie joasă, realizată din tablă de oţel. Bucşile articulaţiilor nu necesită întreţinere. Ocheti de 
ridicare detaşabili (4 buc.) pentru manevrarea şi instalarea uşoară a mesei ridicătoare. Spaţiu de siguranţă mare, între foarfeci, pentru 
a evita producerea accidentelor. Cilindrii de ridicare cu drenare internă. Supapă de siguranţă pentru a opri coborârea platformei 
în cazul ruperii unui furtun. Opritoare mecanice de siguranţă pentru întreţinere în condiţii de siguranţă. Grup de forţă silenţios, 
cu supapă încorporată pentru suprasarcină de compensare a debitului şi pentru controlul vitezei de coborâre. Partea superioară 
a platformei are cadru de siguranţă pe toate laturile cu contacte electrice de siguranţă, pentru a evita coborârea platformei peste 
obstacole sau accidentarea operatorului. Grup de forţă european pe curent alternativ,  de  înaltă calitate,  are cutie de comandă (24 V) 
cu butoane sus-jos/de urgenţă. Cablu trifazat (380V/16Amp) pentru conectare, cu o lungime de 3 m. 

Profi l jos, cu rampă.
Capacitate: 1000 kg
Platforma: 1140x1450 mm
Înălţime de ridicare: 85-860 mm 
Distanţa cutie de comandă – platformă: 2,5 m
Foarfece simplu
Doi cilindrii

Platformă ridicătoare joasă, cu rampă de acces 
Platforma ridicătoare din profi le joase are înălţime mică în poziţia 
coborâtă, eliminând necesitatea unui puţ. Înălţimea în poziţie 
coborâtă este de numai 85 mm. Rampa mobilă este inclusă.

Platformă ridicătoare joasă în formă de U
Platforma ridicătoare joasă în formă de U este concepută 
special pentru manevrarea paleţilor standard cu ajutorul 
unui transpalet manual. Nu necesită puţ sau rampă. 
Înălţimea platformei coborâtă este de numai 85 mm.

În formă de U pentru manevrarea uşoară a paleţilor
Capacitate: 1000 kg
Platformă: 1140x1450 mm 
Înălţime de ridicare: 85-860 mm
Forfecă simplă/ doi cilindri
Distanta cutie de comandă – platformă: 2,5 m

Înălţime mică H=85mm   Funcţionare foarte silenţioasă    Hidraulică precisă
Rampă de încărcare

Model SL1001 SU1001

Varianta Construcţie joasă În formă de U
Capacitate (kg) 1000 1000
Cursa (mm) 775 775
Înălţimea platformei, min.-max. (mm) 85-860 85-860
Dimensiunea platformei (mm) 1140x1450 1140x1450
Dimensiunea cadrului de bază (mm) 1080x1320 1080x1320
Viteza de ridicare sec 20 18
Motorul de ridicare (W) 750 750
Masa (kg) 357 280

SL1001

SU1001
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Model ES100L BS50LB

Capacitate (kg) 1000 500
Dimensiuni platformă (mm) 1200x800 1200x800
Înălţimea de ridicare (mm) 430-1220 370-1190
Cursele pompei / timp 15 sec 80 sec
Înălţimea manetei (mm) 1185 1030
Diametrul roţii (mm) 150 160
Dimensiuni (mm) 800x1390 800 x 1390 
Motor de ridicare (W) 700 -
Masa (kg) 225 160

Platformă ridicătoare ES
Ridicarea şi coborârea prin comanda transmisă de la buton 
conectat la un grup de forţă european (DC/700 W). Baterie 
germană fără întreţinere care asigură o durată de funcţionare 
mare între două încărcări, aproximativ 40 cicluri de lucru la o 
încărcare şi o durată lungă de viaţă. 
Sunt incluse: bateria 75 Ah/12 V, încărcător încorporat, afi şaj al 
încărcării şi cablul pentru încărcător.

Platformă ridicătoare cu acţionare manuală BS
Ridicarea se efectuează cu ajutorul unei pompe de picior iar coborârea 
cu ajutorul unei manete. Construcţia simplă şi sigură în funcţionare îi 
conferă o durată lungă de viaţă.

Platforme ridicătoare mobile 

pentru europaleţi

Aceasta reprezintă noua serie de platforme ridicătoare cu suprafeţe mari de lucru. Partea superioară a platformei este de 
dimensiunea europaleţilor, 1200x800 mm. Construcţia platformelor este foarte robustă dar cu toate acestea ele sunt foarte 
uşor de manevrat datorită greutăţii relativ mici. Ele sunt utilizate în numeroase aplicaţii şi din acest motiv sunt un mijloc 
extrem de fl exibil şi de mare ajutor în industrie, ateliere şi depozite. Platformele sunt renumite pentru rezistenţa lor mecanică 
şi siguranţa în funcţionare. Respectă cerinţele standardului EN 1570 şi ANSI/ASME.

Platforme ridicătoare mobile  500 – 1000 kg

ES100L

BS50LB

BS50LB
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Platforme ridicătoare mobile, manuale şi electrice - foarfecă simplă şi dublă  150 - 1000 kg

BS30D / BS80D ES30D / ES80D BL40

BS15 BS25 BS50 / BS75 BS100

Gama largă de platforme ridicătoare mobile hidraulice BS a fost proiectată pentru sarcini medii. 
Ele sunt uşor de manevrat şi sigure în funcţionare. Sunt utilizate pentru numeroase tipuri de 
operaţii şi din acest motiv reprezintă un mijloc de ridicare de mare ajutor, foarte fl exibil în 
industrie, ateliere şi depozite. Gama cuprinde platforme ridicătoare manuale şi electrice, cu 
mecanism foarfece simplu sau dublu. 
Platformele din seria BS sunt renumite pentru rezistenţa lor mecanică de neegalat şi pentru 
siguranţa lor în funcţionare. 
Respectă cerinţele standardului EN 1570 şi deţine certifi care CE.
Capacitatea este de 150 – 1000 kg.
Căile cu role RB (rolganguri) pot fi  utilizate pentru schimbarea matriţelor la prese.

Platforme ridicătoare BS
Ridicarea cu pompă de picior şi coborârea cu  manetă, 
construcţie simplă şi sigură, durată lungă de viaţă.

Platforme ridicătoare electrice ES
Ridicarea şi coborârea prin intermediul comenzii cu  
buton de acţionare, conectat la un grup de forţă european 
(DC/700W). Baterie germană, fără întreţinere, ce asigură  
la fi ecare încărcare o durată lungă de funcţionare. Sunt 
incluse: bateria de 70Ah/12 V, încărcătorul încorporat      
10 Ah/12 V, afi şaj al încărcării şi cablul încărcătorului.

BS 15 este prevăzută cu un mâner 
rabatabil
Înălţime pliată 295 mm.

RB80R Cale cu role dreaptă 
C = 500 kg / H = 64 mm

RB80V Cale cu role turnantă
C = 500 kg / H = 92 mm

Foarfece simplu sau 
dublu de putere mare

Foarfece simplu sau 
dublu de putere mare, 
cu spaţiu mare între 
foarfeci

Roţi pivotante din 
poliuretan şi rulmenţi 
cu role. Roţile din spate 
sunt prevăzute cu frână 
şi gardă  pentru roţi.

Model BS15 BS25 BS50 BS75 BS100 BS30D BS80D ES30D ES80D BL40

Variantă Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Electric Electric Manual
Capacitate (kg) 150 250 500 750 1000 300 800 300 800 400
Dimensiuni platformă  (L x l) (mm) 700x450 830x500 1010x520 1010x520 1010x520 1010x520 1010x520 1010x520 1010x520 830x520
Cursa (mm) 505 595 570 565 505 1150 940 1105 950 400/1060
Înălţimea mesei, min.-max. (mm) 255-760 315-910 430-1000 435-1000 445-950 435-1585 470-1410 495-1600 510-1460 500-900/1560
Nr. curselor pompei până la înălţimea max. / timp 22 30 65 75 80 65 80 15/6 (sec) 15/6 (sec) 50
Înălţimea manetei (mm) 1000 1100 1130 1130 1130 1130 1185 1185 1185 1130
Roţile (mm) 100 125 150 150 150 150 150 150 150 150
Dimensiuni (mm) 950x450 1010x500 1185x520 1260x520 1260x520 1260x520 1260x520 1260x520 1260x520 1355x520
Masa (kg) 41 78 118 120 137 150 165 183 176 123
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Platformă suport cu acţionare pneumatică

Platformele suport pentru încărcare „EZ” reprezintă o soluţie fi abilă din 
clasa utilajelor ergonomice. Ele au fost proiectate pentru a elimina aplecarea 
muncitorului prin ridicarea şi coborârea automată a paleţilor în timpul 
încărcării sau descărcării, fără utilizarea arcurilor mecanice. Dispozitivele de 
încărcare EZ permit totodată şi rotirea uşoară a paleţilor, astfel încât utilizatorul 
nu trebuie să se întindă sau să se aplece. Pe masură ce greutatea paletului se 
schimbă, dispozitivul EZ se reglează automat, menţinând partea superioară a 
încărcăturii la o înălţime de lucru convenabilă. Sistemul de operare pneumatic 
brevetat, care poate fi  întâlnit doar în cazul dispozitivelor de încărcare EZ, a 
demonstrat că reprezintă cea mai bună alegere pentru aplicaţii in domeniul 
industrial din toata lumea.

Ideal pentru aplicaţiile ce implică 

procese de încărcare şi descărcare!

Model Sarcina Înălţimea platformei Diametrul 
plăcii 

rotative

Cadrul de bază Greutate proprie

Minimă Maximă Coborâtă Ridicată Lungime Lăţime

EZ-30 205 kg 1365 kg 222 mm 761 mm 1091 mm 1282 mm 761 mm 180 kg

EZ-45 498 kg 2045 kg 222 mm 761 mm 1091 mm 1282 mm 761 mm 200 kg

EZ-30
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Cântarul pentru macara
CW30 este un dispozitiv compact pentru cântărirea 
sarcinilor în timpul ridicării. Cântarul este dotat cu 
afi şaj cu cristale lichide (LCD) şi poate fi  tarat pentru 
a afi şa fi e masa netă fi e cea brută. Are indicator pentru 
descărcarea bateriei. Respectă standardele de siguranţă 
impuse de normele comunităţii economice. Gama de 
cântărire este cuprinsă între 0 şi 3 tone, iar eroarea 
de măsurare este de 1 kg. Pentru a obţine o indicaţie 
corectă a măsurătorii masa minimă de cântărire este de 
20 kg. Masa netă a cântarului este de 15 kg.

CW30

 Echipamente de cântărire  1000-3000 kg

DG10

Mecanism de prindere a butoaielor pe stivuitor
Mecanismul de prindere a butoaielor este conceput pentru utilizarea pe stivuitoare. El 
poate ridica cu uşurinţă şi foarte repede butoaie de oţel de până la 210 litri, fără nici un 
fel de conexiuni electrice sau hidraulice. Dispozitivul glisează pe furci şi se fi xează cu 
şuruburi. Construcţia din oţel de înaltă rezistenţă este sigură şi uşor de exploatat. Puteţi 
transporta, ridica şi depozita butoaie fără a părăsi postul de conducere. 
DG10 are capacitate de ridicare până la 470 kg.

Balanţă în formă de “U”  1000/3000 kg
Balanţă în formă de “U” cu bază deschisă, utilizată pentru cântărirea la încărcare/descărcarea paleţilor şi containerelor. Nu este 
necesară executarea puţului sau a rampei de încărcare. Adecvat pentru cântăririle efectuate în marile magazine sau depozite. Seria 
ND este portabilă şi poate fi  uşor ridicată şi repoziţionată datorită greutăţii proprii mici. La varianata „Deluxe” standard se oferă 
afi şaj în carcasă din oţel inoxidabil. Funcţia de tară îi permite utilizatorului să adauge sau să scadă la greutatea netă. Lăţimea peste 
furci este de 850 mm, iar între furci 580mm, înălţime 100 mm şi lungime de 1200 mm. Eroarea de măsure 1 ÷ 3 kg. Rezoluţia de 
măsurare este de 10 sau 20 kg. Masa netă a instrumentului 38 kg.

ND1000/ND3000

Dispozitivul cu cârlig pentru furci
În doar câteva secunde, transformă stivuitorul cu furci frontale într-o macara mobilă. 
Este ajustabil de-a lungul furcilor şi se fi xeaza prin şuruburi cu eclise. Cârligul este 
rotitor şi dispunde de siguranţă. Capacitate de ridicare 2500 kg. Cântăreşte 25 kg şi 
poate fi  utilizat pentru secţiunea maximă a furcii de 160 x 60 mm. Respectă cerinţele 
standardelor de siguranţă din comunitatea europeană.

MK25
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Macarale de atelier  pliabile, cu cadrul de bază  în forma de V  sau U 

FC500
FC1000
FC2000

Toate macaralele de atelier FC dispun de o tehnologie unică, cursa de ridicare  rapidă 
şi pompă cu dublă acţiune, cu un control foarte precis al vitezei de coborâre. Capacitate 
mare de ridicare în toate poziţiile conform diagramelor de sarcini. Macaralele FC/EC 
cu lungimea bratului (deschiderea) şi înălţimea de ridicare reglabile. Tija pistonului 
de ridicare şi a pompei sunt cromate. Supapă de protecţie la suprasarcină încorporată. 
Maneta de operare şi cilindru cu rotire la 360°(FC). Cârlig rotitor forjat. Testate la 
suprasarcină înainte de livrare. Capacitate 500, 1000 şi 2000 kg. Respectă cerinţele 
standardelor de siguranţă impuse de CE.

Macara de atelier
Macara de atelier de înaltă rezistenţă. Realizată  
cu deschiderea între grinzile de reazem de 
840 mm este în concordanţă cu dimensiunile 
Europaleţilor, . Există 4 tipo-dimensiuni ale 
deschiderii şi capacităţii de ridicare.

Macara pliabilă 
Macaraua de atelier pliabilă, de înaltă 
rezistenţă, cu cadrul de bază în formă 
de V, este disponibilă în 2 modele. Este 
potrivită pentru toate tipurile de  lucrări de 
reparaţii sau de întreţinere. Există 3 poziţii 
ale deschiderii şi capacităţii de ridicare. 
Capacitate 500 şi 2000 kg.

Model EC1000 FC500 FC1000 FC2000

Capacitate Poz. 1 (kg) 1000 500 1000 2000
     Poz. 2 800 425 800 1700
     Poz. 3 500 350 700 1500
     Poz. 4 300 - - -

Masa (kg) 98 75 115 165

Model Dimensiune (mm) Latime (mm)

L1 L2 L3 H1 H2 H3 H4 H5 H B1 B2 B3
EC1000 1360 1060 1295 155 470 705 2225 2475 1595 925 840 1000

A B C D E F G H I
FC500 1410 165 1510 895 102 2120 1960 150 340 970
FC1000 1675 190 1630 1230 150 2445 2330 - 245 1120
FC2000 1690 205 1900 1290 150 2705 2505 - 230 1165

EC 1000
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Dispozitive cu furci pentru macarale 
Aceaste dispozitive cu furci pentru macarale au o construcţie robustă şi sunt foarte 
manevrabile. Seria CY este dotată cu za de autoechilibrare şi nu necesită ca operatorul 
să efectueze reglaje. Când sunt încărcate furcile rămân în poziţie orizontală. Pentru 
a obţine cele mai bune performenţe, încărcăturile trebuie să aibă valori de minim 
20% din capacitatea de ridicare a dispozitivului. Deschiderea furcilor şi înălţimea  
dispozitivului sunt reglabile. La seria CK echilibrarea se face manual. 
Corespund cerinţelor standardului EN1757 şi deţine certifi care CE.

Model CY10 CY30 CK10 CK30

Sarcina limită (kg) 1000 3000 1000 3000
Lăţimea ajustabilă a furcii (mm) 350-900 450-900 350-900 450-900
Înălţimea cârligului (mm) 1420-1920 1720-2420 1390-1890 1670-2370
Înălţimea efectivă (mm) 1100-1600 1300-2000 1100-1600 1300-2000
Lungimea furcii (mm) 1000 1000 1000 1000
Sectiunea transversală (mm) 100x30 120x50 100-30 120x50
Dimensiuni de gabarit (mm) 1120x920x1530 1140x920x1850 1120x920x1390 1140x920x1670
Masa netă (kg) 140 280 130 250

CY30 CK30

Pentru informaţii despre reprezentantul nostru local vezi ultima pagină!

Dispozitive cu furci pentru macarale şi pentru manipulare mobilier

AR150
Cărucior hidraulic FM180A 
Căruciorul hidraulic este destinat 
transportului profesionist al sarcinilor 
grele şi mobilei. Ideal pentru lucrări de 
livrare, întreţinere şi instalare. Cărucioarele 
hidraulice sunt realizate din profi le tubulare, 
cu cilindrii de ridicare şi pompă  manuală. 
Zone de ridicare acoperite cu cauciuc, cadru 
de sprijin, două roţi pivotante direcţionale 
din PU montate cu rulmenţi şi 5 m de chingi. 
Capacitate 1800 kg, înălţime de ridicare      
100 mm si zonă de ridicare de 600 x 60 mm. 
Se vând la pereche.

Cărucior manual pentru deplasare FM60 
Ideal pentru deplasarea produselor 
voluminoase, grele şi în cazul mutărilor 
de mobilier sau a lucărilor de instalare. 
Cărucioarele sunt realizate din profi le 
laminate din oţel  fi ind dotate cu vinci 
manual, suprafaţa de ridicare acoperită 
cu cauciuc, două roţi pivotante din PU cu 
rulmenţi şi 5 m de chingi. 
Capacitate: 600 kg, înălţime de ridicare 300 
mm şi suprafaţa de ridicare cu dimensiunile 
225x120 mm. 

Colţare de transport AR 
Sunt destinate transportului mărfurilor 
uşoare de formă rectangulară, pe 
suprafeţe netede. Sunt concepute mai ales 
pentru livrarea sau mutarea mobilierului. 
Colţarele sunt realizate din tablă de oţel cu 
suprafaţa de susţinere acoperită cu cauciuc 
şi 3 roti pivotante cu rulmenţi. 
Capacitate de susţinere 600 kg / 4 unităţi 

Model AR150 FM60 FM180A

Capacitate (kg) 600 600 1800
Masa (kg) 8 25 80

FM60

FM180A
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Dispozitive cu role pentru deplasarea sarcinilor 1- 24 tone

SC 102 SC 104

SF 10 SF 20 SF 25 SF 30 SF 60

Generalităţi 
Dispozitivele cu role pot fi  utilizate ori de câte ori este necesară deplasarea unor obiecte grele. Încărcătura poate fi  ridicată fi e 
utilizând o pârghie cu cioc sau un cric, permiţând astfel poziţionarea uşoară a acestora. Rolele sunt din nylon au diametru 
mare asigurând o deplasare uşoară şi o distribuţie uniformă a sarcinii, care conduce la protejarea  pardoselii de eventualele 
deteriorări cauzate de sarcinile punctuale mari. Construcţia este din tablă de oţel ambutisată şi rigidizată cu nervuri prin 
sudare. 
La capetele dispozitivelor este sudat un mâner din oţel pentru manverarea uşoară şi poziţionarea acestuia. Suprafaţa plană 
de susţinere este protejată cu cauciuc ce împiedică alunecarea şi protejează obiectele ce sunt mişcate.  Roţile sunt montate pe 
rulmenţi cu role cu etanşare de tip RS. 
Pe modelele SF10-SF20 nu sunt montaţi rulmenţi.

Gama SF - Dispozitive cu role 1 – 6 tone
Dispozitive cu role SF sunt disponibile în 5 modele. Modelul SF 10 şi SF 20 au numai roţi din nylon (fără rulmenţi), iar 
modelele SF 25, SF 30, SF 60 au roţi cu rulmenţi de tip RS diametru mărit din nylon. Capacitate 1 – 2 – 2,5 – 3 – 6 tone.

Gama SC -  Dispozitive cu roţi pivotante  1 tonă
Dispozitivele cu roţi pivotante sunt disponibile în două modele:
-SC102 cu 2 roţi pivotante şi 2 role, pentru rotirea uşoară a 
obiectelor. 
-SC104 cu 4 roţi pivotante pentru rotirea liberă a obiectelor. 
Capacitatea este de 1000 kg.

Model SF 10 SF 20 SF 25 SF 30 SF 60

Capacitate (t) 1 2 2,5 3 6
Material rolă Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon
Nr. role - axe 4 - 2 8 - 2 2 - 2 4 - 2 6 - 3
Marime rolă (Øxl) (mm) 100x35 100x35 85x90 85x85 85x85
Dimensiuni (Lxlxh) (mm) 400x230x115 400x230x115 275x120x100 400x230x100 415x210x100
Masa (kg) 7 8 4 9,5 12

Model SC 102 SC 104

Capacitate (t) 1 1
Nr. roti pivotante 2 4
Nr. roţi fi xe 2 0
Diametru roţii pivotante (mm) 75x46 75x46
Diametru roţii fi xe (mm) 100x35 -
Dimensiuni (Lxlxh) (mm) 430x340x120 430x340x120
Masa (kg) 13 14
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 Dispozitive cu role pentru deplasarea sarcinilor  1 - 24 tone 

CM 60

CM 240
CM 120

Gama CM - Dispozitive cu role cu ecartament reglabil   6 – 24 tone
Dispozitivele cu role cu ecartament reglabil au două unităţi de role ce sunt legate între ele prin 
două bare de oţel, ceea ce face ca ecartamentul între blocurile de role să fi e reglabil între 500 
şi 1400 mm, pentru modelul CM60 şi între 720 şi 1500 mm, pentru modelele CM120 şi CM240. 
Dispozitivele cu role pot fi  utilizate şi individual. Capacitate: 6 – 12 – 24 tone.

Gama ST- Dispozitive cu role ghidabile   3 – 12 tone 
Aceste dispozitive ghidabile includ o pârghie pentru direcţionare 
lungă de 1 m, un bloc de role ce dispune la parte superioară de o 
suprafaţă de sprijin montată pe un rulment axial, permiţând rotirea. 
Pe modele ST 60 şi ST 120 există un inel de remorcare  ce se poate 
lega la  un vehicul industrial. 
Capacitatea este de 3 – 6 – 12 tone.

Model CM 60 CM 120 CM 240 ST 30 ST 60 ST 120

Capacitate (tone) 6 12 24 3 6 12
Tipul rolelor Nylon Nylon Oţel Nylon Nylon Oţel
Numărul rolelor () 8 12 16 4 8 12
Marimea rolei (Øxl) (mm) 85x90 85x90 83x85 85x90 85x90 83x85
Dimensiuni (Lxlxh) (mm) 320x270x110 420x270x110 495x290x110 300x200x105 640x540x115 640x570x115
Masa (kg) 30 38 65 15 50 66

Model RC 15

Capacitate (t) 1,5
Lungime (mm) 2000
Înălţimea patinei, max. (mm) 200
Diametrul roţii (mm) 100
Diametrul roţii (mm) 55
Lăţimea roţii oţel
Masa (kg) 13

RC 15

ST 30

ST 60

ST 120

Pârghie cu cioc şi role 1500 kg
Pârghia cu cioc şi role este un ridicător manual  
lung şi stabil care execută desprinderea de sol 
permiţând apoi utilizarea unui cric hidraulic. 
Când sarcina este ridicată, se pot poziţiona 
dispozitive cu role sub acesta. 
Capacitatea este de 1500 kg.
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Model TJ30 TJ80 HFJ400 HFJ700 HM50 HM100 HM250 HKB1,5 HVS3A HVS5A HVS10A

Capacitate (t) 3 8 4 7 5 10 25 1,5 3 5 10
Cursa (mm) 130 140 341 355 205 230 215 300 350 300 300
Domeniu de ridicare (mm) 15-240 25-295 57-406 65-420 25-573 30-650 58-720 70-590 75-1075 70-1025 90-1100
Masa (kg) 22 28 35+12 53+12 25 35 102 11 20 24 42

Cricuri mecanice şi hidraulice; suporţi  reglabili    1.5 – 25 tone

Cric hidraulic 
Cric special conceput pentru stivuitoare. Gama HFJ este o construcţie robustă, de mare capacitate. Poziţie 
de susţinere joasă  cu 2 poziţii pentru sprijin, corespunzătoare pentru profi lul coborât al stivuitorului. 
Proiect original al pompei hidraulice, incluzind setul de etanşare de înaltă calitate şi supapă de protecţie 
la suprasarcină încorporată. Levier detaşabil şi dimensiuni compacte la pliere. 
Capacitate 4 sau 7 tone. 

Cric hidraulic compact cu braţ
Acest cric cu braţ robust, compact şi fl exibil în utilizare, este realizat în 
2 variante de înălţimi de ridicare. Grosimea braţului de ridicare începe 
de la 15 sau 25 mm. Pompa hidraulică manuală  protejată de carcasa 
cricului este acţionată cu levier. Poate ridica atât pe brat cât şi pe partea 
superioară a carcasei. Gama TJ este destinată tuturor tipurilor de lucări 
de reparaţii sau de instalare ale maşinilor, împreună cu reazemele 
cu role pentru deplasarea utilajelor, prezentate la paginile 24-25. La 
livrare sunt incluse levierul de ridicare şi braţe sprijin reglabile. 
Capacitatea este de 3 t sau 8 t .

Cric hidraulic compact pivotant 
Acestă construcţie extrem de scundă, compactă şi foarte sigură poate 
fi  utilizată în orice poziţie, orizontală sau verticală. Poate ridica atât pe 
braţ cât şi pe partea de sus a carcasei. Carcasa cricului se poate roti 360°, 
ceea ce face ca acest dispozitiv să fi e unic. Gama HM este destinată 
tuturor lucrărilor de reparaţii, întreţinere sau instalare de maşini. 
Braţul cricului are înălţimea de 25, 30 sau 58 mm. Cricul are viteză 
de coborâre constantă, protecţie la suprasarcină şi levier detaşabil. 
Capacitate 5, 10 sau 25 tone. 

5t

HM50 

HT-7

HFJ400

TJ80

TJ30

Cric mecanic
Seria HVS este concepută în concordanţă cu ultimile 
reglementări privind siguranţa în exploatare: cap de suţinere 
striat, roţi dinţate şi componente călite ale angrenajului de 
transmisie, mâner rabatabil. Ridicarea se poate efectua pe braţ 
sau pe capul striat. 
Respectă cerinţele standardului DIN 7355.

HKB
HVS

1,5-10t

HM250 

Suporţi reglabili
Speciali concepuţi pentru stivuitoare.
Capacitatea suporţilor reglabili: - 13 tone/pereche, 
                                                         - înălţime 242 – 405 mm.
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Cărucioare pentru transport marfă

Model Tipul căruciorului Platforma şi 
lama

Capacitate 
(kg)

Dimensiuni gabaritice 
HxWxL (mm)

Diametrul roţii 
(mm / tip)

Masa
(kg)

HT-1312 Cărucior de saci universal pentru trepte FP + SK 150 1155x400x755 160 / plin 19
HT-1823A Cărucior de saci universal FP + SK 250 1140x400x300 250 / pneumatic 13
HT-1824 Cărucior de saci cu funcţie triplă FP + SK 250 1310x600x400 250 / pneumatic 20

SK= Platformă standard din tablă     FP= Platformă pliabilă din ţeavă , 

Cărucioare din oţel pentru mărfuri preambalate şi saci  100 – 250 kg
Aceasta gamă de cărucioare pentru mărfuri preambalate şi saci sunt executate din elemente sudate din ţevă de oţel. Platforma 
de preluare, simplă sau dublă, este executată din tablă sau elemente sudate din ţeavă şi poate să fi e fi xă sau rabatabilă. 
Cărucioarele sunt dotate standard cu mânere ergonomice, roţi pneumatice sau pline, jenţi solide de oţel, rulmenţi RZ fără 
întreţinere. Există variante combinate pentru transportul sacilor şi în poziţie orizontală, existând şi modele pliabile.

HT-1823A
HT-1312

HT-1824

Cărucioare din plastic

Construcţie uşoară din plastic ABS cu 
roţi pivotante din Nylon. Disponibile 
pentru diferite capacităţi şi variante 
constructive. 
Opţional se pot fi  dotate şi cu mâner.

Model PD150 PD250A PD250B PD250C

Capacitate (kg) 150 250 250 250
Container, min. (mm) 300x300 300x300 300x300 300x300
Container, max. (mm) 600x400 600x400 600x400 600x400
Roaţi fi xe - pivotante (nr.) 4-0 2-2 4-0 4-0
Dimensiuni de gabarit (mm) 620x420x150 620x420x165 604x402x162 605x405x980
Masa (kg) 3,8 2,8 3,8 9

PD250APD150 PD250B
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Cărucioare pentru transport marfă

Model Tipul cărucior Platforma 
şi lama

Capacitate 
(kg)

Dimensiuni gabarit 
(hxlxL) (mm)

Diametrul roţii 
(mm / tip)

Masa
(kg)

SP-300 Cărucior de saci “Profi ”, universal, (Al) FK 200 1300x465x625 250 / pneumatic 10
HT-2502AL Căcior de saci, universal, (Al) SK 180 1170x495x510 250 / pneumatic 8,5
TR-100 Cărucior manual compact pliabil, (Al) FP 100 1080x500x235 175 / solid 4,5
TC-1821 Căruţ remorcabil, platformă dreaptă, deschis lateral, oţel 4W 250 335x610x970 250 / pneumatic 30
TC-1840 Căruţ remorcabil, platformă dreaptă, laterale rabatabile, oţel 4W 500 1035x615x1235 340 / pneumatic 43

*FK= Platformă pliabilă   SK= Platformă standard din tablă     FP= Platformă pliabilă din ţeavă , 

SP-300 HT-2502AL

TC-1821
TC-1840

TR-100

Această gamă de carucioare pentru mărfuri preambalate şi saci sunt executate din profi le de aluminiu fi xate cu şuruburi, 
nituite sau sudate. Platforma de preluare, simplă sau dublă, este executată din tablă şi poate să fi e fi xă sau rabatabilă. 
Cărucioarele sunt dotate standard cu mânere ergonomice, roţi pneumatice sau pline, jenţi solide de oţel, rulmenţi RS fără 
întreţinere. Există variante combinate pentru transportul sacilor şi în poziţie orizontală, existând şi modele pliabile.
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Cărucioare platformă   100 – 300 kg

Model Tip cărucior Capacitate 
(kg)

Dimensiuni gabarit 
(hxlxL)  (mm)

Diametrul roţii 
(mm / tip)

Masa
(kg)

PH-150 Cărucior platformă, mâner rabatabil, oţel acoperit cu PVC 150 810x480x750 100 / solid 11
PH-300 Cărucior platformă, mâner rabatabil, oţel acoperit cu PVC 300 890x600x875 130 / solid 21
PH-301 Cărucior platformă, mâner rabatabil, oţel acoperit cu PVC 300 960x615x915 200 / pneumatic 26
PH-360 Cărucior platformă din lemn, mâner fi x, oţel 300 890x500x960 160 / solid 22
ST2/100 Cărucior cu platformă din lemn, 2 poliţe,oţel, robust 100 900x410x610 100 / solid / PU 6,5
ST3/100 Cărucior cu platformă din lemn, 3 poliţe,oţel, robust 100 900x410x610 100 / solid / PU 9
TC-3004 Cărucior pentru bicicletă cu bară de remorcare şi cutie din plastic 50 910x673x1580 406 / pneumatic 12,5

PH-150/PH-300

PH-360

PH-301

Această gamă de cărucioare platformă este realizată din ţevi şi profi le tubulare de oţel, sudate sau îmbinate cu şuruburi, cu 
una sau două poliţe şi mânere fi xe sau rabatabile. Diferite tipuri de roţi montate pe rulmenţi cu ace sau role. Unele modele pot 
avea platforma din lemn, material plastic, din oţel acoperit cu PVC sau din oţel inoxidabil. Modele speciale la cerere.

Rulmenţi standard şi 

roţi negre din PU

TC-3004

ST3-100ST2-100
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Cărucioare platformă   120 – 250 kg

Model Tip cărucior Capacitate 
(kg)

Dimensiuni gabarit 
hxlxL (mm)

Diametrul roţii 
(mm / tip)

Masa
(kg)

TD1/150 Cărucior platformă, mâner rabatabil, oţel acoperit cu PVC 150 870x490x750 100 / solid / PU 12,5
TD1/250 Cărucior platformă, mâner rabatabil, oţel acoperit cu PVC 250 870x610x910 100 / solid / PU 18,5
TD2/120 Cărucior platformă, 2 poliţe, 2 mânere, oţel acoperit cu PVC 120 860x480x750 100 / solid / PU 21
TD3/120 Cărucior platformă, 3 poliţe, 2 mânere, oţel acoperit cu PVC 120 860x480x750 100 / solid / PU 26
PP1/200 Cărucior cu platformă de plastic, mâner rabatabil din oţel 200 860x500x800 100 / solid / PU 13
PP2/200 Cărucior cu platformă din plastic, 2 poliţe, 1 mâner din oţel 200 920x500x800 100 / solid / PU 18,5

Gamă de produse de înaltă calitate

Această gamă de cărucioare platformă de înaltă calitate, este executată  din ţevi şi profi le din oţel, sudate sau îmbinate cu 
şuruburi, cu una până la trei poliţe, cu mânere fi xe sau rabatabile. Roţi din poliuretan care nu lasă urme, montate pe rulmenţi 
cu role. Există modele cu platforme din oţel acoperit cu PVC, platforme din material plastic sau cărucioare realizate integral 
din oţel inoxidabil. Modele speciale la cerere.

TD1-150/TD1-250

PP1-200

TD2/120

PP2-200TD3/120
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Siguranţa CE: Toate produsele din acest catalog respectă normele şi standardele actuale din CE.
Ne rezervăm dreptul de a efectua unele modifi cări fără alte anunţuri prealabile.

Ne delimităm de eventualele erori de tipar.

Rafturi universale

Acest sistem de rafturi poate fi  combinat în numeroase 
variante. Fiecare secţiune reprezintă o unitate completă. 
Asamblarea sistemului se realizează foarte simplu şi în 
siguranţă, fără prezoane sau piuliţe. Toate elementele se 
potrivesc unele cu altele şi se îmbină cu ajutorul clemelor. 
Cadrul poliţei cu cleme se introduce din partea de sus, după 
care este împins în jos cu ajutorul unui ciocan din cauciuc. 
Forma originală permite accesul pe toate cele patru laturi, 
nefi ind necesari alţi suporţi transversali. 
Partea inferioară a montanţilor au protecţie din plastic 
pentru a evita deteriorarea pardoselii.
În cazul în care pe cadru poliţei sunt montate plăci din lemn 
aglomerat, ele se folosesc ca sistem universal de depozitare. 

Sistem de rafturi Sistem de rafturi pentru anvelope 
Variante  constructive:
   - lungime 1830 mm, 
 - laţime 455, 610, 915 mm 
 - înălţime 910, 2130, 2440 mm. 
având două, trei sau patru rânduri  de poliţe, fi ecare poliţă 
având o capacitate de 400 kg sau un total de 1600 kg. 

Masă de lucru universală cu poliţe   
în pachet (L x l x h în mm)

Pachetul A) 2 poliţe cu plăci aglomerate, 
sarcină maximă pe poliţă: 400 kg

Art. nr

1830x455x910 455 910
1830x610x910 610 910
1830x915x910 916 910

Pachetul B) 3 poliţe cu plăci aglomerate, 
sarcină maximă pe poliţă: 400 kg
1830x455x2130 455 2130
1830x610x2130 610 2130
1830x915x2130 916 2130

Pachetul C) 4 poliţe cu plăci aglomerate, 
sarcină maximă pe poliţă: 400 kg
1830x455x2440 455 2440
1830x610x2440 610 2440
1830x915x2440 916 2440

Poliţe pentru anvelope (fără plăci glomerate)
1830x455x2130, 3 poliţe D2130
1830x455x2440, 4 poliţe D2440

Masă de lucru pentru asamblare individuală

Posturi Art. nr

Post, albastru H=910 mm AP3-910
Post, albastru H=2130 mm AP7-2130
Post, albastru H=2440 mm AP8-2440
Plăci de legătură pentru posturi T.T

Grindă cu două şiruri de nituri
Gri deschis L=455 mm DRB18-455
Gri deschis L=610 mm DRB24-610
Gri deschis L=915 mm DRB36-915
Gri deschis L=1830 mm DRB72-1830

Suport poliţă, 1 buc/nivel
Gri deschis L=455 mm SDS18-455
Gri deschis L=610 mm SDS24-610
Gri deschis L=915 mm SDS36-915

Placă 19 mm
1830 x 455 mm S-455
1830 x 610 mm S-610
1830 x 915 mm S-915



Grupul Silverstone
Firma Silverstone a fost înfi inţată în anul 1995 şi este astăzi unul dintre cei mai mari distribuitori de echipament 
de încărcare-descărcare din materiale uşoare din Europa. Ţelul nostru este de a furniza o varietate cuprinzătoare 
de produse care să acopere toate segmentele, la un raport preţ/calitate foarte bun. Totodată, ne propunem să avem 
tot timpul în stoc toate produsele pentru a asigura o livrare promptă. Sediul fi rmei se afl ă în localitatea Ljungby, 
Suedia, unde este şi depozitul nostru care se întinde pe o suprafaţă de 11 000 metri pătraţi. În acest moment suntem 
reprezentaţi în 28 de ţări prin intermediul dealerilor noştri. Pentru orice fel de informaţii suplimentare vă rugăm 
să vă adresaţi reprezentantului nostru prezentat mai jos.

Distribuitor autorizat:

S.C. AROS S.R.L.
Str. Decebal Ograzi nr. 2 
RO - 077035 Cernica, jud. Ilfov
Tel.: +40-372 -195899, +40-732-810485
Fax: +40-372-195898
E-mail:   info@aros.biz
Website: www.aros.biz


