Transpaletă electrică Toyota SPE200
Cărucior stivuitor 2 tone BT Staxio SPE200, an de fabricație 2008 sau nou:
Configuraie cu 5 roti, cu braț de comandă poziționat central
- stabilitate superioară, chiar și
în rampa
- uzură minimă a roților
- unghiuri de virare identice
stanga-dreapta
Lungime a echipamentului de
numai 1040mm
- ușor de manevrat în spații
aglomerate
- lungime redusă și catargul cu vizibilitate excelentă
- depozitarea mai eficientă și mai sigură a paleților pe raft, datorită vizibilității excelente
prin catarg și în ambele direcții (stanga-dreapta)
- preluarea mai usoară a paleților de pe sol, datorită vizibilității vârfurilor furcilor Sistem
BTPowerdrive
- operare foarte usoară, datorită reacției instantanee a echipamentului
- posibilitatea setării parametrilor funcționali (viteză, accelerație, frânare) în funcție de
aplicație
Catarg: duplex HiLo
înalțimea maximă de ridicare - 2500mm
înalțimea catargului restrans - 2415mm
îinalțimea liberă de ridicare (free lift) - 1798mm
înalțimea catargului extins - 3200mm
Firma noastră oferă garanție de 12 luni din momentul achiziției și 24 luni garanție la baterie.

Preț: 2649 euro

Transpaletă electrică Toyota LPE 200

Cărucior stivuitor Toyota LPE200, an 2017 sau nou conform pozei cu oferta din
anunțul de mai sus:
- Configurație cu 5 roți, cu braț de comandă poziționat central.
- Lungime a echipamentului de numai 1126mm
- Platformă operator
- ușor de manevrat în spații aglomerate

* Sistem Power Drive și
Castor Link
- Operare foarte
ușoară, datorită reacției
instantanee a
echipamentului.
- Posibilitatea setării
parametrilor funcționali
( viteză, accelerație, frânare) în funcție de aplicație.
- Control excelent asupra accelerației și frânării.
Utilajul ridică la înălțime maximă de 205 mm
Viteza maximă de deplasare este de 6 km/h
Firma noastră oferă garanție de 12 luni din momentul achiziției și 24 luni
garanție la baterie.

Preț: 2649 euro

Transpaletă electrică STILL EXU 18
Transpaletă electrică Still, an de fabricație 2016
- Capacitate de
ridicare 1800kg
- Înalțime maximă
de ridicare 0,13 m

Firma noastră oferă garanție de 12 luni din momentul
achiziției și 24 de luni la baterie

Preț: 2299 Euro

Transpaletă electrică Still EGU 16

Transpaletă electrică Still EGU16, an de fabricație 2004
- Capacitate maximă de ridicare 1600Kg

Transpaletă electrică Still, an de fabricație 2016
- Capacitate de ridicare 1800kg
- Înalțime maximă de ridicare 0,13 m
Firma noastră oferă garanție de 12 luni din momentul
achiziției și 24 luni garanție la baterie.

Preț: 999 Euro

Transpaletă electrică EP ESL 122
Cărucior stivuitor nou 1,2 tone EP ESL 122 an de fabricație 2022:
- Șasiu puternic,
- Rigiditatea catargului este mult îmbunătățită datorită structurii sale și poate reduce
foarte mult presiunea sau deformarea față de încărcătură.
- Operare usoară, manevrabilitate agilă în spațiu îngust.
- Sistem hidraulic eficient.
- Pompă hidraulică de înaltă calitate ce asigură eficiență, durabilitate, zgomot redus și
ridicarea transpaletului în cel mai scurt timp posibil.

Catarg: duplex ZT
înalțimea maximă
de ridicare 2515mm /
2715mm/3015mm/
3315mm/ 3615mm
înalțimea catargului restrans - 1856mm/1956mm/2106mm/2256mm/2406mm
înalțimea catargului extins - 3071mm/3271mm/3571mm/3871mm/4171mm
Lungimea furcilor - 1150mm
Distanța între furci - 570mm / 685mm
Lățime utilaj - 792mm
Lungime utilaj cu tot cu furci - 1713mm
Garda la sol - 85mm
Capacitatea bateriei: 80AH
Centrului de greutate: 600mm
Greutatea utilajului cu tot cu baterie inclusă: 570kg

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați!

Preț: 2699 euro

Transpaletă electrică BT Staxio SSE 160L
Transpaleta electrică Toyota BT Staxio, an fabricație 2014,
- Catarg duplex cu ridicare liberă la 5 metri,
- Translație laterală,
- Capacitate 1600 kg
- Baterie 2019 stație
încărcare inclusă,
- Se pretează foarte bine
pentru depozite cu spații
înguste având lățimea de numai 80 cm,
Firma noastră oferă garanție de 12 luni din momentul achiziției și 24
luni garanție la baterie.

Preț: 2849 Euro

Motostivuitor Toyota Tonero GPL
Motostivuitor Toyota an de fabricație 2016 2,5 tone, 9800 ore de funcționare cu
aproximație sau nou conform ofertei atașate în poza din anunțul de mai sus:
- Catarg duplex cu ridicare până la 4000 mm
- Translație laterală și ridicare liberă
- Anvelope noi solide
- 4 funcții hidraulice scaun cu prezența operator lumini de lucru led față spate
blue Spot baterie 80 v 900 ah no-marking stație încărcare inclusă in preț.
Sistem de blocare a oscilării punții spate, pentru stabilitate laterală mărită, ce
reduce riscul de rasturnare Limitare automată a înclinării față
și spate a catargului, în funcție de
sarcină si înalțimea de ridicare Sistem de poziționare automată a
furcilor în poziție orizontală Sistem de sincronizare a poziției
volanului cu poziția roților de
direcție - Sistem de prevenire a
utilizării funcțiilor hidraulice atunci
cand nu este pus contactul Sistem de sesizare a prezentei
operatorului, care împiedică folosirea funcțiilor hidraulice atunci când operatorul nu
este pe scaun - Înalțime redusă a panoului de bord, ce permite vederea vârfurilor
furcilor - Deschideri largi în partea superioară a cabinei, pentru vizibilitate marită la
înalțime - Ramforsări în catarg poziționate în afara campului vizual, pentru o vizibilitate
îmbunătățită
Firma noastră oferă garanție de 12 luni din momentul achiziției.

Preț: 13799 Euro

Motostivuitor Toyota Tonero 70 GPL
Motostivuitor Toyota Tonero 70, 7 tone
- An fabricație 2015
- Motorizare GPL
- Înalțime de ridicare 3300 mm
- Translație laterală
- Furci hidraulice
- Anvelope solide 28x12x22 față, 22x8x16 spate
- Catarg Duplex
Sistem de
blocare a oscilării
punții spate,
pentru stabilitate
laterală mărită, ce
reduce riscul de
rasturnare
- Limitare
automată a
înclinării față și
spate a
catargului, în
funcție de sarcină
si înalțimea de
ridicare
- Sistem de poziționare automată a furcilor în poziție orizontală
- Sistem de sincronizare a poziției volanului cu poziția roților de direcție
- Sistem de prevenire a utilizării funcțiilor hidraulice atunci cand nu este
pus contactul - Sistem de sesizare a prezentei operatorului, care împiedică
folosirea funcțiilor hidraulice atunci când operatorul nu este pe scaun
- Înalțime redusă a panoului de bord, ce permite vederea vârfurilor furcilor - Deschideri largi în partea superioară a cabinei, pentru vizibilitate
marită la înalțime - Ramforsări în catarg poziționate în afara campului vizual, pentru o vizibilitate îmbunătățită
Firma noastră oferă garanție de 12 luni din momentul achiziției

Preț: 38900 Euro

Motostivuitor Linde H80T-02/900 GPL
Motostivuitor Linde H80T, 8 Tone, an de fabricație 2015
- Capacitate 8000 kg
- Translație laterală și poziționare furci hidraulică
- Înălţime catarg
(mm) 4850
- Catarg dublex
- Înălţime totală
(mm) 3770

- Masă proprie (kg) 13405
- Anvelope bune în proporție de 30% uzate.
- Cabina este închisă, aer condiționat.
- Scaun cu amortizare aer și încălzire.
- 2 butelii GPL de 100 L
Firma noastră oferă garanție de 12 luni din momentul achiziției

Preț: 30299 Euro

Electrostivuitor Toyota Traigo 20
Motostivuitor Toyota an de fabricație 2016 de 2 tone sau nou:
- Catarg triplex cu ridicare până la 4700 mm
- Translație laterală și ridicare liberă la 1400mm
- Anvelope solide noi
- 4 funcții hidraulice scaun cu
prezența operator lumini de lucru
led față spate blue Spot baterie 48
v 625AH, autonomie baterie de
minim 5 ore, stație încărcare de
înaltă inclusă in preț.
Sistem de blocare a oscilării punții
spate, pentru stabilitate laterală
mărită, ce reduce riscul de
rasturnare
- Limitare automată a înclinării față
și spate a catargului, în funcție de
sarcină si înalțimea de ridicare
- Sistem de poziționare automată
a furcilor în poziție orizontală
- Sistem de sincronizare a poziției volanului cu poziția roților de direcție
- Sistem de prevenire a utilizării funcțiilor hidraulice atunci cand nu este pus contactul
- Sistem de sesizare a prezentei operatorului, care împiedică folosirea funcțiilor
hidraulice atunci când operatorul nu este pe scaun
- Înalțime redusă a panoului de bord, ce permite vederea vârfurilor furcilor
- Deschideri largi în partea superioară a cabinei, pentru vizibilitate marită la înalțime
- Ramforsări în catarg poziționate în afara campului vizual, pentru o vizibilitate
îmbunătățită
Firma noastră oferă garanție de 12 luni din momentul achiziției și 24 luni garanție la
baterie.

Preț: 15999 Euro

Electrostivuitor Toyota Traigo 18
Electrostivuitor Toyota 1,8 tone an fabricație 2015
- Catarg cu triplex cu ridicare la 5,5 metri atașament cu poziționare furci hidraulică
și translație laterală
- Scaun Grammer
- Anvelope solide NON-marking
- Baterie 48 v stație încărcare
inclusă
Sistem de blocare a oscilării
punții spate, pentru stabilitate
laterală mărită, ce reduce
riscul de rasturnare - Limitare
automată a înclinării față și
spate a catargului, în funcție
de sarcină si înalțimea de
ridicare - Sistem de
poziționare automată a furcilor
în poziție orizontală - Sistem
de sincronizare a poziției
volanului cu poziția roților de
direcție - Sistem de prevenire a utilizării funcțiilor hidraulice atunci cand nu este
pus contactul - Sistem de sesizare a prezentei operatorului, care împiedică
folosirea funcțiilor hidraulice atunci când operatorul nu este pe scaun - Înalțime
redusă a panoului de bord, ce permite vederea vârfurilor furcilor - Deschideri
largi în partea superioară a cabinei, pentru vizibilitate marită la înalțime Ramforsări în catarg poziționate în afara campului vizual, pentru o vizibilitate
îmbunătățită Firma noastră oferă garanție de 12 luni din momentul achiziției și
24 luni garanție la baterie.

Preț: 13899 Euro

Electrostivuitor TCM FB15
Motostivuitor TCM
FB15 an de fabricație
2007
- Capacitate de
ridicare 1,5 Tone
- Înalțime maximă de
ridicare 3000mm
- Baterie 48V, greutate
700k
- Catarg Duplex
- Raza de întoarcere 1,7 metri
Firma noastră oferă garanție de 6 luni din momentul
achiziției.

Preț: 4999 Euro

