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PG-E 60 SEA / PG-E 80 TEA / PG-E 90 SEA
szinkrongenerátoros áramfejlesztők
 rövid ideig akár a névleges teljesítmény 3x-át képes nyújtani
 elektronikus feszültség-szabályozás AVR
 fröccsenő víz ellen védő fedlap
 áramkör megszakító, lekapcsolja a villamosenergia-rendszert 

túlterhelés esetén
 hosszú üzemidő köszönhető a nagy üzemanyagtartálynak
 3 az 1-ben kijelző (feszültség, frekvencia, üzemóra)
 alacsony olajszint jelző, automatikusan lekapcsolja a motort 

ha alacsony az olaj szintje
 üzemanyag szintjelző

PG-E 80 TEA

Listaár:  560.400,- 

Cikkszám: 6706080

 496.900,- 
Listaár:  568.400,- 

Cikkszám: 6706090

 504.000,- 

PG-E 90 SEA

Műszaki adatok PG-E 60 SEA PG-E 80 TEA PG-E 90 SEA
Feszültség 230 V 230 V / 400 V 230 V
Max. teljesítmény LTP 5.5 kW 2.5 kW (230 V) / 7.0 kW (400 V) 8,0 kW
Tartós teljesítmény COP 5.0 kW 2.3 kW (230 V) / 6.5 kW (400 V) 7,5 kW
Üzemanyag benzin benzin benzin
Indítás kézi és e-start indítás kézi és e-start indítás kézi és e-start indítás
Üzemidő 50%-os terhelésen 16 óra 13 óra 12 óra
Üzemidő 100%-os terhelésen 8.2 óra 8,5 óra 8 óra
Üzemanyag tartály kapacitás 25 l 25 l 25 l
Zajszint 76 dB(A) / 96 dB(A) 76 dB(A) / 96 dB(A) 67 dB(A) / 97 dB(A)
Foglalat típusa 2 x 230V Schuko, 2 x 16 A 2 x 230 V Schuko, 1 x 400 V 16A 2 x 230 V Schuko, 1 x 230 V 32 A
IP osztály generátor / foglalat IP23 / IP44 IP23 / IP44 IP 44
Méret 700 x 526 x 580 mm 700 x 526 x 580 mm 700 x 526 x 580 mm
Méret / Súly 81 kg 88 kg 97 kg

 inverter technológia az állandó teljesítmény érdekében
 megbízható modell otthoni, kertészeti, kempingezési célokra; lakókocsik, csónakok, 

számítógépek és más elektronikus eszközökhöz
 ECO-mód: az áramfogyasztásnak megfelelő sebességszabályzás (csökkenti az 

üzemanyag-fogyasztást és a zajkibocsátást)
 fojtószelep a problémamentes hidegindítás érdekében
 kimeneti feszültség, túlterhelés és olajhiány jelzőfények 
 túlterhelés elleni védelem hővédő kapcsolóval
 alacsony olajszint kijelzés és automatikus leállás

PG-I 8 SR inverteres áramfejlesztő
Alacsony zajszinten üzemelő modell igényes felhasználók részéreAlacsony zajszinten üzemelő modell igényes felhasználók részére

PG-I 8 SR
1. jelzőfények
2. 230 V-os Schuko foglalat megszakítóval
3. ECO-mód be / ki
4. motor be / ki
5. biztosíték
6. 12 V-os DC foglalat; 4.0 A
7. földelés
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Műszaki adatok PG-I 8 SR
Névleges teljesítmény / Tartós teljesítmény 0,8 kW (230 V) / 0,7 kW (230 V)
Foglalat típusa 1 x 230V Schuko 1 x 12V DC; 4,0 A
Üzemanyag Benzin
Indítás kézi
Generátor / foglalat védelmi osztály IP23M / IP54
Üzemidő 50%-os / 100%-os terhelésen 6,1 óra / 4,1 óra
Üzemanyag tartály kapacitás 2,1 l
Zajszint Lp / Lw 67 dB(A) / 93 dB(A)
Méret (h x sz x m) / Súly 395 x 209 x 355 mm / 9 kg Listaár:  161.400,- 

Cikkszám: 6706108

 143.100,- 

PG-I 8 SR

 kerekekkel, stabil szállítókerettel, 
lehajtható fogantyúval szerelve a könnyű 
mozgathatóság érdekében

 PG-E 60 SEA és PG-E 90 SEA vezérlőpanel

 PG-E 80 TEA vezérlőpanel

ha alacsony az olaj szintje
üzemanyag szintjelző

 kerekekkel, stabil szállítókerettel, 
lehajtható fogantyúval szerelve a könnyű 

PG-E 60 SEA

Listaár:  495.900,- 

Cikkszám: 6706060

 439.700,- 
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 emelés, süllyesztés és üres állás kézikarral állítható
 könnyed működtetésű hidraulikus szivattyú, krómozott dugattyúval, nyomáscsökkentő szeleppel
 fokozatmentesen, finoman szabályozható süllyesztési sebesség speciális szeleppel
 könnyű mozgathatóság még nagy terhelés esetén is a tömör gumi futófelületű, rendkívül csendes 

alumínium forgatható görgőknek és a poliuretánból készült tandem villagörgőknek köszönhetően
 precíziós golyóscsapágyak minden keréken és görgőn
 acél váz és villa, nagyon stabil, csavarodásmentes alapszerkezet
 ergonomikus kialakítású kormányrúd
 csúszásmentes markolat műanyag bevonattal

PHW széria
robusztus felépítésű, professzionális raklapemelők

1800 mm

csúszásmentes markolat műanyag bevonattal

800 mm

Listaár:  312.700,- 

Cikkszám: 6152508

 277.300,- 

PHW 2506 L

Műszaki adatok PHW 2506 K (rövid) PHW 2506 L (hosszú)
Teherbírás 2,5 t 2,5 t
Szállítási szélesség 540 mm 540 mm
Villaszélesség / hossz 160 mm / 800 mm 160 mm / 1.800 mm
Emelési tartomány 85 – 200 mm
Kormányzási szög 186° 186°
Fordulási sugár 835 mm 1.790 mm
Méret mm-ben (h x sz x m) 1190 x 540 x 1240 2190 x 540 x 1240
Súly 63 kg 107 kg

 a kiegészítő görgő a raklapmozgató 
végén egyszerűbbé teszi a raklapba 
történő be- és kimozgatást

PHW 2000 WP
mérleges raklapmozgatók professzionális használatra
 integrált elektronikus mérleg, acélházzal védve, nagy méretű, hat 

számjegyű LCD-kijelzővel
 font, kilogramm és gramm mértékegységek, oldalról is jól olvasható
 tára korrekció, bruttó / nettó súly, teljes súly és összegzés 
 hibaüzenet kijelzés
 alumínium kerekek tömör gumi futófelülettel, poliuretán tandem 

kerekek, precíziós golyóscsapágyak
 a megbízható működés érdekében az elektronikus alkatrészek IP5X 

nedvesség és por elleni védelemmel ellátva
 problémamentesen használható -10° C és +40° C közötti 

hőmérséklet, 10-95 % relatív páratartalom mellett
 tápellátás 6 V-os, 10 Ah kapacitású akkumulátorral

PHW 2000 WP

Listaár:  1.062.300,- 

Cikkszám: 6150271

 941.900,- 

Műszaki adatok PHW 2000 WP
Terhelhetőség 2 tonna
Szállítási szélesség 540 mm
Villa szélesség / hossz 172 mm / 1150 mm
Kormányzási szög 210°
Emelési tartomány 85-175 mm
Súly 135 kg

 védőkesztyűben is egyszerűen kezelhető panel 
nagy méretű gombokkal

PHW 2000 W

Listaár:  213.100,- 

Cikkszám: 6152507

 188.900,- 

PHW 2506 K
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PHH 1001
ollós raklapemelő 1 tonna teherbírással
 robusztus hidraulikus emelő- és süllyesztőberendezés
 sima futású hidraulika kemény krómozott dugattyúval és 

nyomáscsökkentő szeleppel
 mechanikus gyorsemelés
 háromlépcsős teleszkóp
 csavarodásmentes, stabil keret és villaszerkezet
 210 fokos kormányzási szög
 ergonomikusan kialakított vonórúd műanyag bevonattal
 könnyű kezelhetőség akár nehéz terhelés esetén is, ha a 

vonórúd szelepét semleges helyzetbe kapcsoljuk
 karbantartásmentes precíziós golyóscsapágyak

minden kerékben és görgőben

Műszaki adatok PHH 1001
Terhelhetőség 1 t
Hosszúság x szélesség x magasság 1515 x 540 x 1225 mm
Villa (h x sz x m) 1150 x 160 x 85 mm
Emelési magasság 800 mm
Súly 122 kg

ollós raklapemelő 1 tonna teherbírással

PHH 1001

Listaár:  457.900,- 

Cikkszám: 6150100

 400.700,- 

 az excentrikusan szerelt 
támasztékok tehermentesítik a 
kormánykereket emelés közben 

 a leresztés sebessége szeleppel 
fokozatmentesen állítható

GHHW 1000
hidraulikus magasemelésű raklapmozgató
 megkönnyíti a raktárakban, műhelyekben történő nehéz rakományok szállítását, rakodását
 a statikus elektromosság által nem keletkeznek szikrák, nincs elektromágneses mező, így 

gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokhoz is alkalmas
 robusztus, hegesztett acélprofil konstrukció
 fix villaszélesség a rakomány stabil emeléséhez
 emelőszerkezet kézi működtetésű hidraulikus szivattyúval
 emelés pedállal vagy kézikar segítségével is lehetséges
 kompakt kialakításának köszönhetően zsúfolt helyiségekben is használható
 alacsony kopású kerekekkel és forgó golyóscsapágyas

hátsó kerekekkel szerelve a sima futás érdekében
 az ergonomikus kialakítású, műanyag bevonatú markolat

egy kézzel is kezelhető

Műszaki adatok GHHW 1000
Terhelhetőség 1 tonna
Szállítási szélesség 550 mm
Villa szélesség / hossz 170 mm / 1150 mm
Kormányzási szög 360°
Emelési tartomány 90-1600 mm
Emelési sebesség 25 mm/mp.
Súly 230 kg

GHHW 1000

Listaár:  806.100,- 

Cikkszám: 6151016

 714.800,- 

megkönnyíti a raktárakban, műhelyekben történő nehéz rakományok szállítását, rakodását
a statikus elektromosság által nem keletkeznek szikrák, nincs elektromágneses mező, így 

FHT 500
hidraulikus ollós-emelőasztal
 robosztus acélszerkezet 
 lábpedállal történő hidraulikus emelés
 manuálisan működhethető asztalsüllyesztés
 fékkel ellátott Ø 127 mm-es kormányzó görgők a nagyobb biztonság 

érdekében
 túlterhelés biztonsági-szelep védi a kezelőt és a munkahengert

Műszaki adatok FHT 500
Terhelhetőség 500 kg
Asztalméret 855 x 500 x 50 mm
Min. emelési magasság 340 mm
Max. emelési magasság 900 mm
Fogantyú magasság 805 mm
Lábpedálmozgás magasság 45 mm
Súly 87 kg

 leengedett asztallal

FHT 500

FHT 500

Listaár:  296.600,- 

Cikkszám: 6150500

 244.300,- 
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UB 3000
fogasléces szerelőbak
 biztonságos munkavégzést tesz lehetővé a 

felemelt jármű alatt 
 robusztus hegesztett szerkezet V alakú támmal 
 széles állítható lábak kímélik a talajt és az 

aszfaltot 
 tíz fokozatban állítható emelési magasság

UB 3000

Listaár:  18.600,- 

Cikkszám: 6201300

 16.500,- 

Műszaki adatok UB 3000
Terhelhetőség 3 tonna / bak
Min. / Max. magasság 288 mm / 425 mm
Állófelület 225 x 205 mm
Súly 6.4 kg / pár

fogasléces szerelőbak
biztonságos munkavégzést tesz lehetővé a 

robusztus hegesztett szerkezet V alakú támmal 
széles állítható lábak kímélik a talajt és az 

tíz fokozatban állítható emelési magasság

UB 3000

KR 2000
rámpa
 stabil szerkezet 
 robusztus, hegesztett acél konstrukció 
 felhajtó szélessége 185 mm-ig
 praktikus, könnyen használható
 nagyobb biztonságot nyújt a járműveken 

végzett munkához

KR 2000

Listaár:  30.100,- 

Cikkszám: 6202000

 26.700,- 

praktikus, könnyen használható
nagyobb biztonságot nyújt a járműveken 

Műszaki adatok KR 2000
Terhelhetőség 2 tonna / pár
Felhajtó méret (h x sz x m) 810 x 205 x 215 mm
Teljes méret 830 x 310 x 270 mm
Súly 5.2 kg / db.

SAK
molnárkocsi
 robusztus szerkezet hegesztett acéllemez 

lappal 
 komfortosan kezelhető
 a magas minőségű anyagok és az elsőosztályú 

kivitelezés garantálja a hosszú élettartamot
 porfestett acélcsövek
 felfújható gumiabroncsok, műanyag felnivel

SAK

Listaár:  29.100,- 

Cikkszám: 6250000

 25.800,- 

Műszaki adatok SAK
Terhelhetőség 150 kg
Lapát (sz x m) 400 x 185 mm
Kerék (Ø x sz) 254 x 63.5 mm
Felni Ø 76.2 mm
Méret (h x sz x m) 1120 x 570 x 488 mm
Súly 10.9 kg

SRWH 2500 EF
extra lapos krokodil emelő
 két részes pumpálókar gumimarkolattal biztos és 

könnyű emeléshez
 szelepvezérlés a forgatható kar által 
 öntöttvas kormány- és nagy teherbírású görgők
 extra széles tartólemez felület

Műszaki adatok SRWH 2500 EF
Terhelhetőség 2.5 tonna
Max. emelési tartomány 368 mm
Min. alátolási magasság 87 mm
Max. alátolási magasság 174 mm
Max. végmagasság 455 mm
Szélesség belső / külső 266 mm / 342 mm
Max. hosszúság 1600 mm
Méret (h x sz x m) 640 x 342 x 175 mm
Súly 33 kg

SRWH 2500 EF

Listaár:  87.500,- 

Cikkszám: 6201102

 77.600,- 

K 1000
Láncos emelő csörlő
 masszív acél ház
 biztonságos, zárt szerkezet
 könnyű használat erőkifejtés nélkül
 szimpla, dupla vagy négyes lánckötél kialakítás
 forgatható teher és felszerelt kampó

Műszaki adatok K 1000
Terhelhetőség 1 tonna
Lánckötelek száma 1
Emelési magasság 2500 mm
Minimum kampó-kampó távolság 300 mm
Súly 9.4 kg

K 1000

Listaár:  32.900,- 

Cikkszám: 6202101

 29.200,- 

SRWH 2500 EF ALKALMAZÁSI PÉLDA
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 9 fokozatban, rögzítőcsapszeggel állítható présasztal magasság
 kétfokozatú hidraulikus kézipumpa
 oldalirányban mozgatható henger
 nyomásmérővel szerelve a nyomásérték ellenőrzéséhez
 dugattyúelőtolás opcionálisan hidraulikus kézi szivattyúval vagy pneumatikus lábpedállal

WPP 75 E
hidraulikus műhelyprés

Műszaki adatok WPP 75 E
Nyomóerő 75 t 
Dugattyú átmérő 93 mm
Láb szélesség x mélység (A x B) 1.140 x 800 mm
Magasság (C) 1.925 mm
Belső szélesség (D) 800 mm
Munkaterület (E-F) 170 – 884 mm
Dugattyúlöket 250 mm
Dugattyúút (G) 260 mm
Sűrített levegő munkanyomása 7,5-8,5 bar
Súly 451 kg

Listaár:  1.843.100,- 

Cikkszám: 6300075

 1.433.600,- 

WPP 75 E

A

G

D

B

FC

E

SSk 1
homokszóró kabin fém alkatrészek tisztítására
 többféle szoróanyaggal használható: kvarc, üveggyöngy, plasztikszemcse
 védőfóliával ellátott üveg garantálja a biztonságos munkavégzést,

és az optimális rálátást a munkadarabra
 kiváló minőségű latex munkakesztyűvel
 a fedélen és az ajtókereten körbefutó tömítés pormentes munkavégzést biztosít
 erős munkadarab tartó rács a kabinban
 leeresztő nyílással a szóróanyag egyszerű takarításához
 a leeresztő csonk a szennyeződések elvezetéséhez a tartály aljára van erősítve
 a sűrített levegős csatlakozás a külső részen található
 gumitalpakkal felszerelve a stabilitás érdekében

Műszaki adatok SSK 1
Munkatér térfogata 90 l
Légszükséglet 200-350 liter/perc
Munkanyomás 2.8-8.0 bar
Max. munkanyomás 8.6 bar
Levegő csatlakozás 3/8"
Szóróanyag szemcseméret 0.12-0.25 mm
Kabin belső méret 580 x 480 x 300 mm
Teljes méret 590 x 489 x 490 mm
Súly 17.25 kg

SSK 1

Listaár:  99.200,- 

Cikkszám: 6204000

 87.900,- 

HSWH 30 / HSWH 50
hidraulikus olajemelők 3-5 tonna terhelhetőséggel
 rendkívül stabil modellek a speciális öntöttvasból készült 

alapnak köszönhetően
 masszív és tartós kivitel, megerősített oldalak
 két részes pumpálókar

Műszaki adatok HSWH 30 HSWH 50
Terhelhetőség 3 tonna 5 tonna
Emelési magasság 363 mm 402 mm
Méret (h x sz x m) 108.5 x 87 x 188 mm 117 x 97 x 207 mm
Súly 2.8 kg 3.7 kg

HSWH 30 HSWH 50

Listaár:  11.600,- 

Cikkszám: 6200003

 10.300,- 
Listaár:  13.900,- 

Cikkszám: 6200005

 12.300,- 


