
Anyagmozgató berendezések Kézi raklapemelők

HU 26-115 TMt 
PROLINE MOTION
kézi raklapemelő
Teherbírás: 2600 kg
Raklapon elhelyezkedő terhek és gitterboxok mozga-
tásához, nehéz körülmények között is.

Főbb jellemzők
• Az ergonomikus biztonsági szabályozókar lehetővé teszi 

a terhek egykezes emelését, mozgatását és süllyesz-
tését.

• Az ergonomikus szabályozókar biztonságos használatot 
garantál.

• A kevés karbantartást igénylő, nagyteljesítményű hidrau-
likus szivattyút kemény krómbevonattal ellátott dugattyúval 
és nyomáscsökkentős szeleppel szerelték fel.

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

• Az ütéscsillapító gumiütközővel felszerelt védőlemez.

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

• A bevezető görgők segítik a fenékdeszkával felszerelt
raklapok kezelését.

Hand pallet truck model HU 26-115 TMt PROLINE MOTION
Hand pallet truck model HU 25-115 TS und ES SILVERLINE

Műszaki paraméterek: HU 26-115 TMt PROLINE MOTION modell

Modell HU 26-115 TMt HU 26-115 TMt

Cikkszám 040009215 040009873
Teherbírás, kg 2600 2600
Teher súlypontja c, mm 600 600
Súly, kg 86 86
Kerék típus ¹ VG/PUR PUR/PUR
Kormányzott kerék, mm 200 x 50 200 x 50
Teherkerék, mm 84 x 70 84 x 70
Kerekek/ tehergörgők száma 2/4 2/4
Emelés h3, mm 115 115
Kezelőkar magassága h14, mm 1200 1200
Leengedett villamagasság h13, mm 85 85
Teljes hossz L1, mm 1535 1535
Villavastagságt s, mm 45 45
Villaszélesség e, mm 160 160
Villahossz l, mm 1150 1150
Villák külső szélessége b1, mm 540 540
Villák belső szélessége b3, mm 220 220
Hasmagasság m1, mm 40 40
Munkaszélesség raklappal Ast, mm 1815 1815
Fordulási sugár Wa, mm 1330 1330

¹ PUR = poliuretán, VG = tömör gumi

Opcionálisan rendelhető: 
Rögzítőfék
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Anyagmozgató berendezések Kézi raklapemelők

Silverline HU 25-115 TS kézi 
raklapemelő
Silverline HU 25-115 ES kézi 
raklapemelő
Teherbírás: 2500 kg
Raklapon elhelyezkedő terhek és gitterboxok mozga-
tásához, nehéz körülmények között is.

Főbb jellemzők
• Az ergonomikus biztonsági szabályozókar lehetővé

teszi a terhek egykezes emelését, mozgatását és
süllyesztését.

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

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

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

Műszaki paraméterek: HU 25-115 TS SILVERLINE és HU 25-115 ES SILVERLINE modell

Modell HU 25-115 TS HU 25-115 TS HU 25-115 TS HU 25-115 TS HU 25-115 TS HU 25-115 ES

Cikkszám 21225460 21225461 21225462 21225463 21225464 21225220
Teherbírás, kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Teher súlypontja c, mm 600 600 600 600 600 600
Súly, kg 70 68 69 65 70 67
Kerék típus ¹ VG/PA VG/PUR PUR/PUR PA/PA PUR/PA VG/PUR
Kormányzott kerék, mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Teherkerék, mm 80 x 70 80 x 70 80 x 70 80 x 70 80 x 70 80 x 93
Kerekek/ tehergörgők száma 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/2
Emelés h3, mm 115 115 115 115 115 115
Kezelőkar magassága h14, mm 1230 1230 1230 1230 1230 1230
Leengedett villamagasság h13, mm 85 85 85 85 85 85
Teljes hossz L1, mm 1555 1555 1555 1555 1555 1555
Villavastagságt s, mm 48 48 48 48 48 48
Villaszélesség e, mm 160 160 160 160 160 160
Villahossz l, mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Villák külső szélessége b1, mm 540 540 540 540 540 540
Villák belső szélessége b3, mm 220 220 220 220 220 220
Hasmagasság m1, mm 37 37 37 37 37 37
Munkaszélesség raklappal Ast, mm 1793 1793 1793 1793 1793 1793

¹ PA … poliamid, PUR … PUR = poliuretán, VG = tömör gumi

Opcionálisan rendelhető: 
Rögzítőfék
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Anyagmozgató berendezések Kézi raklapemelők

Silverline kézi raklapemelő 
szélesebb vagy keskenyebb 
villaszélességgel
Teherbírás: 1500 - 2500 kg
Speciális raklapok például téglagyári raklapok és amerikai 
raklapok mozgatásához.

Főbb jellemzők
• Az ergonomikus biztonsági szabályozókar lehetővé teszi 

a terhek egykezes emelését, mozgatását és süllyesz-
tését.

• A gumiból készült ergonomikus szabályozókar biztonsá-
gos használatot garantál.

• A kevés karbantartást igénylő, nagyteljesítményű hidrau-
likus szivattyút kemény krómbevonattal ellátott dugattyúval 
és nyomáscsökkentős szeleppel szerelték fel.

• A robusztus acélváz és 
villák, az állítható csatla-
kozórudak, 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.

Műszaki paraméterek: kézi raklapemelő SILVERLINE modell

Modell HU 15-115 TP HU 20-115 BTS HU 25-115 BTS

Cikkszám 040006498 034527132 21225457
Teherbírás, kg 1500 2000 2500
Súly, kg 80 86 73
Kerék típus ¹ PUR/PUR VG/PUR VG/PUR
Kormányzott kerék, mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Teherkerék, mm 82 x 70 82 x 70 80 x 70
Emelés h3, mm 115 115 115
Kezelőkar magassága h14, mm 1200 1200 1230
Leengedett villamagasság h13, mm 85 85 85
Villaszélesség e, mm 160 160 160
Villahossz l, mm 1150 1150 1150
Villák külső szélessége b1, mm 450 850 685

¹ PUR = poliuretán, VG = tömör gumi

Opcionálisan rendelhető: 
Rögzítőfék
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Anyagmozgató berendezések Kézi raklapemelők

PROLINE 15-115 FTP  
alacsony villájú modell
Teherbírás: 1500 kg
Különösen alacsony raklapok mozgatásához.

Főbb jellemzők
• Az ergonomikus biztonsági szabályozókar lehetővé teszi 

a terhek egykezes emelését, mozgatását és süllyesz-
tését

• A gumiból készült ergonomikus szabályozókar biztonsá-
gos használatot garantál.

• A kevés karbantartást igénylő, nagyteljesítményű hidrau-
likus szivattyút kemény krómbevonattal ellátott dugat-
tyúval és nyomáscsökkentős szeleppel szerelték fel.

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

• Az 51 mm bevezetési magasság alkalmassá teszi az 
alacsony raklapok kezelésére is. 

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

Modell HU 15-115 FTP

Cikkszám 034527124
Teherbírás, kg 1500
Súly, kg 84
Kerék típus ¹ PUR/PA
Kormányzott kerék, mm 180 x 50
Teherkerék, mm 50 x 70
Emelés h3, mm 115
Kezelőkar magassága h14, mm 1200
Leengedett villamagasság h13, mm 51
Villaszélesség e, mm 160
Villahossz l, mm 1150
Villák külső szélessége b1, mm 540

¹ PUR … poliuretán, PA … poliamid

Műszaki paraméterek: HU 15-115 FTP modell
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Anyagmozgató berendezések Kézi raklapemelők

Proline kézi raklapemelő 
rövid villákkal
Teherbírás: 2500 kg
Rövid raklapok és gitterboxok szállításához, nehéz 
körülmények között is

Főbb jellemzők
• Az ergonomikus biztonsági szabályozókar lehetővé

teszi a terhek egykezes emelését, mozgatását és
süllyesztését.

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

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

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

• A 600 - 1000 mm hosszú villák kisebb terhek szállí-
tására alkalmasak.

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

• Tandem (TP) vagy szimpla (EP) görgőkkel.

Műszaki paraméterek: PROLINE modell kézi raklapemelő rövid villákkal

Modell HU 25-60 EP HU 25-80 EP HU 25-90 EP HU 25-100 EP HU 25-80 TP HU 25-90 TP HU 25-100 TP

Cikkszám 040011694 21225221 21225224 21225223 21225450 21225451 21225452
Teherbírás, kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Súly, kg 59 63 66 66 64 67 66
Kerék típus ¹ VG/PA VG/PUR VG/PUR VG/PUR VG/PUR VG/PUR VG/PUR
Kormányzott kerék, mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Teherkerék, mm 82 x 70 80 x 93 80 x 93 80 x 93 80 x 70 80 x 70 80 x 70
Emelés h3, mm 115 115 115 115 115 115 115
Kezelőkar magassága h14, mm 1200 1230 1230 1230 1230 1230 1230
Leengedett villamagasság h13, mm 85 85 85 85 85 85 85
Villaszélesség e, mm 160 160 160 160 160 160 160
Villahossz l, mm 600 800 900 1000 800 900 1000
Villák külső szélessége b1, mm 540 540 540 540 540 540 540

¹ PA … poliamid, PUR … poliuretán, VG … tömör gumi
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Anyagmozgató berendezések Kézi raklapemelők

Proline kézi raklapemelő 
nehéz terhek emeléséhez
Teherbírás: 3000 - 5000 kg
Nehéz terhek szállításához.

Főbb jellemzők
• Az ergonomikus biztonsági szabályozókar lehetővé teszi 

a terhek egykezes emelését, mozgatását és süllyesz-
tését.

• HU 30-115 TP modellnél a gumiból készült ergonomikus
szabályzókar biztonságos használatot garantál.

• A kevés karbantartást igénylő, nagyteljesítményű hidrau-
likus szivattyút kemény krómbevonattal ellátott dugattyúval 
és nyomáscsökkentős szeleppel szerelték fel.

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

Modell HU 30-115 TP HU 50-115 TP HU 50-200 TP

Cikkszám 21230415 034527058 034527056
Teherbírás, kg 3000 5000 5000
Súly, kg 69 240 300
Kerék típus ¹ PUR/PUR steel/steel steel/steel
Kormányzott kerék, mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Teherkerék, mm 80 x 70 82 x 80 82 x 80
Emelés h3, mm 115 110 110
Kezelőkar magassága h14, mm 1230 1220 1220
Leengedett villamagasság h13, mm 85 90 105
Villaszélesség e, mm 160 210 210
Villahossz l, mm 1150 1150 2000
Villák külső szélessége b1, mm 540 580 700

¹ PUR … poliuretán

Műszaki paraméterek: Proline modell kézi raklapemelő nehéz terhek emeléséhez
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Anyagmozgató berendezések Kézi raklapemelők

Műszaki paraméterek: Proline modell kézi raklapemelő hosszú villákkal

Modell HU 25-130 TP HU 20-150 TP HU 20-180 TP HU 20-200 TP HU 20-250 TP HU 20-300 TP

Cikkszám 21225453 21225454 21225455 21225456 034527202 034527203
Teherbírás, kg 2500 2000 2000 2000 2000 2000
Súly, kg 81 82 92 97 275 316
Kerék típus ¹ VG/PUR VG/PUR VG/PUR VG/PUR PUR/PUR PUR/PUR
Kormányzott kerék, mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Teherkerék, mm 80 x 70 80 x 70 80 x 70 80 x 70 82 x 70 82 x 70
Emelés h3, mm 115 115 115 115 115 115
Kezelőkar magassága h14, mm 1230 1230 1230 1230 1200 1200
Leengedett villamagasság h13, mm 85 85 85 85 85 85
Villaszélesség e, mm 160 160 160 160 170 170
Villahossz l, mm 1300 1500 1800 2000 2500 3000
Villák külső szélessége b1, mm 540 540 540 540 550 550

¹ PUR … poliuretán, VG … tömör gumi Egyéb változatok is rendelhetők

Proline kézi raklapemelő 
hosszú villákkal
Teherbírás: 2000 - 2500 kg
Hosszú raklapok és gitterboxok szállításához nehéz 
körülmények között is.

Főbb jellemzők
• Az ergonomikus biztonsági szabályozókar lehetővé teszi a

terhek egykezes emelését, mozgatását és süllyesztését.

• A gumiból készült ergonomikus szabályozókar biztonsá-
gos használatot garantál.

• A kevés karbantartást igénylő, nagyteljesítményű hidrauli-
kus szivattyút kemény krómbevonattal ellátott dugattyúval 
és nyomáscsökkentős szeleppel szerelték fel.

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

• 1300 - 3000 mm hosszú villák a hosszú és nagy tömegű 
terhek szállításához.

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

Opcionálisan rendelhető: 
Rögzítőfék

INFORMÁCIÓ

Opcióként üzemi és rögzítőfék rendelhető.
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Anyagmozgató berendezések Kézi raklapemelők

Proline kézi raklapemelő 
hosszú villákkal és 
megemelt teherbírással
Teherbírás: 3000 - 3500 kg
Hosszú raklapok és gitterboxok szállításához nehéz 
körülmények között is.

Főbb jellemzők
• Az ergonomikus biztonsági szabályozókar lehetővé 

teszi a terhek egykezes emelését, mozgatását és 
süllyesztését.

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

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

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

• 1500 - 2000 mm hosszú villák a hosszú terhek 
szállításához.

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

Műszaki paraméterek: Proline modell kézi raklapemelő hosszú villákkal és megemelt teherbírással

Modell HU 30-150 TP HU 30-180 TP HU 35-200 TP

Cikkszám 034527204 034527205 034527206
Teherbírás, kg 3000 3000 3500
Súly, kg 121 139 148
Kerék típus ¹ PUR/PUR PUR/PUR PUR/PUR
Kormányzott kerék, mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Teherkerék, mm 82 x 70 82 x 70 82 x 70
Emelés h3, mm 115 115 115
Kezelőkar magassága h14, mm 1200 1200 1200
Leengedett villamagasság h13, mm 85 85 85
Villaszélesség e, mm 160 170 170
Villahossz l, mm 1500 1800 2000
Villák külső szélessége b1, mm 540 550 550

¹ PUR … poliuretán

Proline kézi raklapemelő hosszú villákkal
Proline kézi raklapemelő hosszú villákkal és megemelt teherbírással 

INFORMÁCIÓ

Akár 2000 mm hosszú és 3500 kg teherbírású villák 
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Anyagmozgató berendezések Kézi raklapemelők

HU 20-115 QLTP PROLINE 
kézi raklapemelő gyors 
emelés funkcióval
Teherbírás: 2000 kg
Raklapok és gitterboxok gyors emeléséhez és szállí-
tásához nehéz körülmények között is.

Főbb jellemzők
• Az ergonomikus biztonsági szabályozókar lehetővé teszi 

a terhek egykezes emelését, mozgatását és süllyesz-
tését.

• A gumiból készült ergonomikus szabályozókar biztonsá-
gos használatot garantál.

• A kevés karbantartást igénylő, nagyteljesítményű hidrau-
likus szivattyút kemény krómbevonattal ellátott dugattyúval 
és nyomáscsökkentős szeleppel szerelték fel.

• Gyorsemelés funkció 200 kg-ig.

• A robusztus acélváz és villák, az állítható csatla-
kozórudak, 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.

Műszaki paraméterek: HU 20-115 QLTP modell

Modell HU 20-115 QLTP

Cikkszám 034527125
Teherbírás, kg 2000
Súly, kg 86
Kerék típus ¹ VG/PUR
Kormányzott kerék, mm 200 x 50
Teherkerék, mm 82 x 70
Emelés h3, mm 115
Kezelőkar magassága h14, mm 1200
Leengedett villamagasság h13, mm 85
Villaszélesség e, mm 160
Villahossz l, mm 1150
Villák külső szélessége b1, mm 540

¹ PUR … poliuretán, VG … tömör gumi
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Anyagmozgató berendezések Kézi raklapemelők

HU 25-115 FBTP PROLINE 
kézi raklapemelő, fékkel
Teherbírás: 2500 kg
Raklapok és gitterboxok rámpákon, lejtőkön és teherau-
tókon történő szállításához.

Főbb jellemzők
• Az ergonomikus biztonsági szabályozókar lehetővé teszi 

a terhek egykezes emelését, mozgatását és süllyesz-
tését.

• A gumiból készült ergonomikus szabályozókar biztonsá-
gos használatot garantál.

• Az üzemi és rögzítő féket kényelmesen lehet üzemeltetni 
a kezelőkarról.

• A kevés karbantartást igénylő, nagyteljesítményű hidrau-
likus szivattyút kemény krómbevonattal ellátott dugattyúval 
és nyomáscsökkentős szeleppel szerelték fel.

• A robusztus acélváz és villák, az állítható csatla-
kozórudak, 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.

Műszaki paraméterek: 25-115 FBTP modell

Modell HU 25-115 FBTP

Cikkszám 034527135
Teherbírás, kg 2500
Súly, kg 86
Kerék típus ¹ VG/PUR
Kormányzott kerék, mm 200 x 50
Teherkerék, mm 82 x 70
Emelés h3, mm 115
Kezelőkar magassága h14, mm 1200
Leengedett villamagasság h13, mm 85
Villaszélesség e, mm 160
Villahossz l, mm 1150
Villák külső szélessége b1, mm 540

¹ PUR … poliuretán, VG … tömör gumi
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Anyagmozgató berendezések Kézi raklapemelők

HU 20-115 VATP PROLINE 
kézi raklapemelő,  
rozsdamentes kivitel
Teherbírás: 2000 kg
Raklapon lévő áruk korrozív környezetben történő 
szállításához. 

Főbb jellemzők
• Az ergonomikus biztonsági szabályozókar lehetővé teszi 

a terhek egykezes emelését, mozgatását és süllyesz-
tését.

• A kevés karbantartást igénylő, nagyteljesítményű hidrau-
likus szivattyút kemény krómbevonattal ellátott dugattyúval 
és nyomáscsökkentős szeleppel szerelték fel. 

• A hidraulikus egység V4A-316-os rozsdamentes acélból 
készül.

• A váz, az állítható csatlakozórudak, csavarok és torziós
cső kiváló minőségű V4A-316-os rozsdamentes acélból 
készül.

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

Műszaki paraméterek: HU 20-115 VATP modell

Modell HU 20-115 VATP

Cikkszám 040005740
Teherbírás, kg 2000
Súly, kg 86
Kerék típus ¹ PA/PA
Kormányzott kerék, mm 200 x 50
Teherkerék, mm 82 x 70
Emelés h3, mm 115
Kezelőkar magassága h14, mm 1200
Leengedett villamagasság h13, mm 85
Villaszélesség e, mm 160
Villahossz l, mm 1150
Villák külső szélessége b1, mm 540

¹ PA … poliamid

INFORMÁCIÓ

A kezelő feladata eldönteni, hogy a raklapemelő 
alkalmas-e az adott feltételek melletti használatra.

Robbanásbiztos kivitelben is rendel-
kezésre áll

(lásd a 468. oldalt).
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Anyagmozgató berendezések Kézi raklapemelők

HU 25-115 GAL PROLINE 
kézi raklapemelő horganyzott 
kivitel
Teherbírás: 2500 kg
Raklapon lévő áruk korrozív környezetben történő 
szállításához.

Főbb jellemzők
• Az ergonomikus biztonsági szabályozókar lehetővé teszi 

a terhek egykezes emelését, mozgatását és süllyesz-
tését.

• A kevés karbantartást igénylő, nagyteljesítményű hidrau-
likus szivattyút kemény krómbevonattal ellátott dugattyúval 
és nyomáscsökkentős szeleppel szerelték fel.

• 100 μm horganyzott réteggel ellátott váz és a hideg 
horganyzott kezelőkar és hidraulikus rendszer, a rozs-
damentes acél járószerkezet, csapágyak és tengelyek 
nagy vegyszerállóságot biztosítanak.

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

Műszaki paraméterek: HU 25-115 GAL modell

Modell HU 25-115 GAL

Cikkszám 034527170
Teherbírás, kg 2500
Súly, kg 86
Kerék típus ¹ PA/PA
Kormányzott kerék, mm 200 x 50
Teherkerék, mm 82 x 70
Emelés h3, mm 115
Kezelőkar magassága h14, mm 1200
Leengedett villamagasság h13, mm 85
Villaszélesség e, mm 160
Villahossz l, mm 1150
Villák külső szélessége b1, mm 540

¹ PA … poliamid

INFORMÁCIÓ

A kezelő feladata eldönteni, hogy a raklapemelő 
alkalmas-e az adott feltételek melletti használatra.

https://w
w
w
.em

elesitechnikak.hu

https://www.emelesitechnikak.hu
https://www.emelesitechnikak.hu
https://www.emelesitechnikak.hu
https://www.emelesitechnikak.hu



