
Anyagmozgató berendezések Kézi raklapemelők mérleggel

HU W-20 SL SILVERLINE 
Hidraulikus kézi raklapemelő 
integrált mérleggel
Teherbírás: 2000 kg
Raklapon lévő áruk és gitterboxok szállításához és 
méréséhez. Egyszerű mérési feladatokhoz és összsúly 
hozzávetőleges kiszámításához, pl. teherautók rakodásakor.

Főbb jellemzők
• Az alapberendezés a Silverline HU 25-115 modell.

• Az ergonomikus biztonsági szabályozókar lehetővé
teszi a terhek egykezes emelését, mozgatását és
süllyesztését.

• A gumiból készült ergonomikus szabályozókar bizton-
ságos használatot garantál.

• 0 - 2000 kg mérési tartomány, 5 kg-os lépték.

• Könnyen leolvasható LCD-kijelző.

• Pontosság:
0 - 500 kg → +/- 10 kg
500 - 1000 kg → +/- 20 kg
1000 - 2000 kg → +/- 30 kg

• A mérleg kalibrálását a gyárban végrehajtják.

Szállításba beletartozik
• 2 x 1.5 V AA elem

(kb. 3000 súlymérési művelethez elég)

Modell HU W 20 SL

Cikkszám 040048616
Teherbírás, kg 2000
Teher súlypontja c, mm 600
Súly, kg 76
Kerék típus ¹ VG/PUR
Kormányzott kerék D, mm 200 x 50
Teherkerék D1, mm 82 x 70
Kerekek/ tehergörgők száma 2/4
Emelés h2, mm 115
Emelési magasság h3, mm 200
Kezelőkar magassága h14, mm 1200
Leengedett villamagasság h13, mm 85
Teljes hossz L1, mm 1535
Villavastagságt s, mm 45
Villaszélesség e, mm 160
Villahossz l, mm 1150
Villák külső szélessége b1, mm 540
Hasmagasság m1, mm 40
Fordulási sugár Wa, mm 1330
Környezeti hőmérséklet -5 °C -tól + 40 °C

¹ VG …  tömör gumi, PUR … poliuretán

Műszaki paraméterek: HU W-20 SL modell
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Anyagmozgató berendezések Kézi raklapemelők mérleggel

HU W-20 S SILVERLINE  
Hidraulikus kézi raklapemelő 
integrált mérleggel
Teherbírás: 2000 kg
Raklapon lévő áruk és gitterboxok szállításához és 
méréséhez.

Főbb jellemzők
• Az ergonomikus biztonsági szabályozókar lehetővé

teszi a terhek egykezes emelését, mozgatását és
süllyesztését.

• A gumiból készült ergonomikus szabályozókar bizton-
ságos használatot garantál.

• 0 - 2000 kg mérési tartomány, 1 kg-os lépték.

• Könnyen leolvasható LCD-kijelző.

• Pontosság: a végső érték +/- 0,1%-a

• A leolvasás 1,0 kg-nál kezdődik.

• A mérleg kalibrálását a gyárban végrehajtják.

• A rendszert egyszerű mérési feladatokra, például
adagolásra és töltésre tervezték.

• A kevés karbantartást igénylő hidraulikus szivattyút 
kemény krómbevonattal ellátott dugattyúval és
nyomáscsökkentő szeleppel szerelték fel.

• A robusztus acélváz és villák, az állítható csat-
lakozórudak, az erősített tengelyek és a kiváló
minőségű porfestés hosszú élettartamot biztosít.

• A mindkét oldalra 105°-os kormányzási szög még
szűk helyeken is könnyű kezelést tesz lehetővé

Szállításba beletartozik
• 4 x 1.5 V AA elem

Műszaki paraméterek: HU W-20 S modell

Modell HU W 20 S

Cikkszám 040016431
Teherbírás, kg 2000
Teher súlypontja c, mm 600
Súly, kg 129
Kerék típus ¹ PUR/PUR
Kormányzott kerék D, mm 180 x 50
Teherkerék D1, mm 74 x 70
Kerekek/ tehergörgők száma 2/4
Emelés h2, mm 110
Emelési magasság h3, mm 195
Kezelőkar magassága h14, mm 1210
Leengedett villamagasság h13, mm 85
Teljes hossz L1, mm 1580
Villavastagságt s, mm 50
Villaszélesség e, mm 180
Villahossz l, mm 1150
Villák külső szélessége b1, mm 570
Villák belső szélessége b3, mm 210
Hasmagasság m1, mm 35
Fordulási sugár Wa, mm 1330
Környezeti hőmérséklet -10 °C -tól + 40 °C

¹ PUR … poliuretán
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