
Pro Lifter
LHM230P

Nejtěžší částí manipulace s paletovým vozíkem je jeho rozjetí. Se
systémem BT Pro Lifter udělá vozík první krůček sám. Ruční paletový
vozík s nákladem 2300 kg potřebuje k uvedení do pohybu počáteční
sílu 45 kg. S BT Pro Lifter dochází ke snížení této hodnoty na 15 kg.



Technické údaje LHM230P
Jmenovitá nosnost kg 2300
Hmotnost kg 75
Řídící kolečka mm Ø 175 x 60
Kolečka vidlí, jednoduché/dvojkolečko mm Ø 85 x 100/ Ø 85 x 75
Síla pro pumpování, nominální hodnota kg 34
Tažná síla kg 22 1)

Rozměry, mm LHM230P
x Vzdálenost přední osy od čela vidlic 985
y Rozvor 1210
h13 Výška spuštěných vidlic 85
h3 Výška zdvihu 200
h14 Výška rukojeti v neutrální poloze 1220
l2 Délka vozíku včetně upínací desky 425
b1 Šířka šasi 520/685 2)

s Síla vidlice 45
e Šířka vidlice 156
l Délka vidlic 800/910/1000/1070/1150/1220 2)

b5 Šířka přes vidlice 520/685 2)

m2 Světlost nad podlahou uprostřed rozvoru 40
Ast Šířka uličky, min.

Rozměr palety 800x1200 mm 1825

Wa Poloměr otáčení 1410
1) Se jmenovitou nosností na hladkých, suchých betonových podlahách
2) Jiné délky a šířky vidlic na přání

Hodnoty pro I = 1150 mm, powerthane kolečka



Pro Lifter
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Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.
Veškeré výše uvedené údaje odpovídají VDI 2198.



● Propojení mezi tažnou tyčí a řídícím kolem přenáší sílu každého pumpnutí
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na kolo a vede k jeho pootočení.

● Pomocí páčky na ovládacím madle je možné zvolit směr přenosu síly a tím
směr pojezdu.

● Unikátní řešení pro náročné aplikace

● Plynulý pojezd na nerovných površích a prazích

● Vysoce ergonomické řešení. Snižuje námahu paží, ramen a zad

● Zvýšení produktivity

● Materiál řízeného kola: powerthane nebo powerfriction.

● Použitím verze s rychlozdvihem vede ke snížení počtu pumpnutí. Kombi-
nace rychlozdvihu a technologie BT Pro Lifter představuje maximálně er-
gonomickou variantu paletového vozíku na trhu.

● Při nadměrném nákladu jsou vozík a podlaha chráněny před přetížením.

● Tuto unikátní pumpu Pro Lifter je možné namontovat na LHM230 libovolné
délky nebo šířky, včetně reel dum ovládání. Unikátní celoživotní záruka,
zákazník BT získává záruku 99 let na funkčnost rámu a defekty materiálu
a svarů, které lze přičíst výrobní vadě. Záruka na hydraulickou jednotku a
ovládací madlo je 5 let a na funkci Pro Lifter 3 roky.

● Vozík nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. Vyžádejte si infor-
mační brožuru u svého dodavatele BT.

Vlastnosti a parametry vozíku LHM230P

Volitelná šířka vidlic S

Výběr délky vidlic S
Výběr typu koleček S
Nájezdová kolečka pro snadný nájezd do palety S

Zdvojená vidlicová kola S

Ovládací prvky

Ovládání řídící rukojetí S

Jízdní vlastnosti

180° řízení S

Bezpečnostní charakteristiky

Ruční brzda —

Parkovací brzda —
Ochranný rám nákladu O

Údržba s servis

10/12 mazacích míst S

S = Standard O = vybavení na přání — = není k dispozici

Výrobek je v souladu
s předpisy a normami

ČR i EU

SS-EN ISO 9001, No. 003
ISO 14001, No. M005
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