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R   Výrazná redukce šířky pracovní uličky

   Úspora skladovacího prostoru až o 50%

   Možnost použití ve skladu i venku

   Vozík na všestranné použití

VŠESTRANNOST VIDITELNOST MANÉVROVATELNOST STABILITA

LPG

Jedinečně navržený vysokozdvižný 
vozík AISLE-MASTER může být 
použit jako čelní vozík i jako retrak. 
Je  dokonalý při práci ve velmi úzkých 
uličkách, při nakládce a vykládce 
z kamionů i při jízdě po nerovném 
povrchu.

Výborná viditelnost při zakládání zboží 
v úzkých uličkách a ve velkých výš-
kách zajišťuje vyšší přesnost a větší 
bezpečnost než při použití klasického 
čelního vozíku. Díky ergonomicky 
rozmístěným ovládacím prvkům je 
umožněno snadné ovládání vozíku 
a zvýšen komfort obsluhy.

Skvělá manévrovatelnost vozíku 
AISLE-MASTER umožňuje rychlejší 
nakládku a vykládku, snižuje únavu 
obsluhy a zvyšuje rentabilitu práce.

AISLE-MASTER byl navržen tak, 
aby udržoval optimální stabilitu při 
maximálně vysunutém zvedacím 
zařízení a zajistil bezpečí obsluhy 
a vysokou efektivitu práce.



AISLE-MASTER nepřetržitě vyvíjí své produkty
 a vyhrazuje si právo měnit specifikaci vozíku.

AISLE-MASTER (LPG) - Specifikace

MODEL 20S 20WH

Číslo Popis Standard Rozšířený

1 Výška zdvihu 4752 mm 7052 mm

2 Výška volného zdvihu 1546 mm 2481 mm

3 Výška zvedacího zařízení - spuštěné 2390 mm 3322 mm

4 Výška při maximálním zdvihu 5595 mm 7893 mm

5 Délka po desku vidlí 2825 mm

6 Světlost v nejnižším bodě 75 mm

7 Výška ochranného rámu 2311 mm

8 Šířka vzadu 1350 mm 1500 mm

9 Šířka vpředu 1095 mm

10 Vyložení těžiště nákladu 600 mm

11 Rozvor náprav 1890 mm

12 Výška sedadla 1220 mm

13 Předklon a záklon zvedacího zařízení 10 / 40

14 Nosnost 2000 kg

15 Maximální rychlost 12 km/h

16 Hmotnost bez nákladu 6400 kg 7000 kg

17 Stoupavost - s / bez břemene 15%

18 Pneumatiky zadní 18 x 8            450 x 200 mm

19 Pneumatiky přední 16 x 7            406 x 178 mm

20 Motor ( 67 koní LPG) GM vodou chlazený

21 Napětí  12 V

22 Standardní barva Šedá / Oranžová

23 Sedačka Grammer

Volitelně: výška zdvihu a délka vidlí

Užší uličky…                                    

     …více zboží na skladě.   Výhradní zastoupení pro ČR:
Mátl & Bula, spol. s r.o.
Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad
tel.: 547 424 424, fax: 547 232 115
e-mail: info@matl-bula.cz
www.matl-bula.cz


