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Elektryczny wózek hydrauliczny BOGAERTS Qii Lift H351 CTC 
550 TD 51 

 

Platforma: 

 Wodoodporny pedał kontrolny ze stali nierdzewnej  

 Szerokie wejście w przedniej i tylnej części wózka  

 24 V gniazdo elektryczne  

 Obustronne pręty bezpieczeństwa  

 Stałe przełączniki operacyjne i wskaźnik baterii 

wbudowane w drzwi wejściowe  

 Regulator prędkości - mocny i niezniszczalny  

 Przybornik wbudowany w drzwi wejściowe  

 Zaokrąglone krawędzie wózka, które nie powodują 

uszkodzenia roślin  

 

Nożyce hydrauliczne: 

 Podwójne nożyce hydrauliczne, bardzo stabilne  

 Zasilane za pomocą pojedynczego cylindra hydraulicznego  

 Wszystkie połączenia w plastikowych ochronkach z posmarowanymi końcówkami  

 Obciążenie nie wpływa na płynność ruchów oraz szybkość podnoszenia i opuszczania hydraulicznych nożyc  

 System prowadniczy zintegrowany z podwoziem  

 Powyżej wysokości 2500 mm maksymalna prędkość wózka powinna zostać zredukowana automatycznie  

 Wysokość minimalna 600 mm  

 Wysokość maksymalna 5000 mm  

 Maksymalne obciążenie 100 kg  

 Zaokrąglone krawędzie, które nie powodują uszkodzenia upraw 

Koła jezdne: 

 Szerokie koła jezdne zabezpieczające chodnik  
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 Łatwa w utrzymaniu i konserwacji skrzynia biegów (bez łańcucha) 

 Przycisk akceleracyjny zapewniający szybkość 110 m/min 

 Kontroler prędkości z regulacją 

Koła podnoszące: 

 Koła z łożyskami ułatwiające transport koszyków  

 Dwa kółka obrotowe  

 Napęd hydrauliczny  

 Operowanie nimi jest możliwe tylko wtedy, gdy platforma jest opuszczona 

Podwozie: 

 Cztery mocne narożniki gumowe 

 Brak wystających elementów 

 Łatwy dostęp do baterii, pełna trakcja baterii 115 Ah 

 Panel operacyjny zintegrowany z podwoziem (wtyczka ładowania baterii) 

 Szerokość podwozia 840 mm 

 Długość podwozia 2035 mm 

 Wysokość podwozia 260 mm 

Ładowarka 230V wbudowana w wózek (z kablem 2m): 

 IEC 230 c13 gniazdo w konsoli 

 Ładowanie od 0V 

 Gdy ładowarka jest włączona wózek nie jeździ 

 Wodoodporna  

 Oznaczenie Led  

 

 


