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UNIKAR univerzális rögzítővel
Cikkszám 100 548

UNIKAR villával
Cikkszám 100 528

UNIKAR villával
rakománytámasszal – Cikkszám 100 530

és felhajtható platóval – Cikkszám 100 529

UNIKAR
KELLŐ ERŐ A NEHÉZ RAKOMÁNYOKHOZ ÉS BONYOLULT 
MAGASSÁGOKHOZ

Amikor különösen szűkös térben kell rakományt emelni, az UNIKAR 

a tökéletes eszköz.

Segítségével akár 120 kg-ot is kényelmesen és biztonságosan 
tud felemelni 110 cm magasságig, mely kérésre akár 160 cm-ig 
bővíthető (10 cm-es szintlépcsők).

Modellek és cikkszámok
az UNIKAR termékcsaládhoz

UNIKAR villával
Cikkszám 100 528

UNIKAR univerzális rögzítővel
Cikkszám 100 548

Emelési sebesség tekerésenként 70 mm 
(a teljes emelési magasság 16 fordulat)

Névleges teherbírás 120 kg, ha a súlypont 300 mm-en van
150 kg, ha a súlypont 210 mm-en van

Emelési magasság 1100 mm - 1600 mm

Hátsó kerekek 200 mm átmérő golyóscsapággyal

Első kerekek 50 mm átmérőjű kétirányú görgők 
kúpos golyóscsapággyal

Súly 25 kg

Keret acél, horganyzott és krómozott

Burkolat kék porszórt

Klappschaufel (Edelstahl)

ergonomischer Griff

Lastschutzbügel

Feststellbremse

Ötletes design 
az igazán hatékony teljesítményért

Jó termék gyártása számunkra azt jelenti, hogy amit 
tervezünk, azzal ügyfeleink könnyebben és gyorsabban tudnak 
dolgozni, munkájukat pedig könnyebben végzik el.

Ezért van az UNIKARnak annyi előnyös tulajdonsága, melyek a 
felhasználók egyéni igényeit hivatottak kiszolgálni. Különösen 
jól manőverezhető, könnyen mozgatható bukkanókon és kis 
lépcsőkön át, de számos kiegészítője az, ami alkalmassá teszi 
hogy oly sok felhasználási területen megfelelhessen. 

Minden előny egy helyen:

› könnyen kezelhető

› jól manőverezhető

› acélcsöves szerkezet a maximális teherbírásért, mindössze 25 kg 

 önsúllyal 

› A 200 mm átmérőjű hátsó kerekek lehetővé teszik hogy egyenetlen 

 padlón vagy kisebb fellépőkkel is könnyen megbírkózzon

› emelőszerkezete szinte hangtalan, biztonsági fogantyúval felszerelve

› Horganyzott kivitel

› láncok vagy acélkábelek helyett, 50 mm-es heveder,a 

 karbantartásmentes és tiszta üzemeltetés érdekében

Emelési magassága 1100 mm 

ami akár 1600 mm-ig bővíthető.

speciális kiegészítők
csatlakoztatásához

UNIKAR
ERŐS KÉZI EMELŐ AZ HATÉKONY MUNKÁHOZ

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG ÉS RENDKÍVÜL NAGY HATÉKONYSÁG
Ideális segítség nagy terhek szállításában vagy polcok rakodásában. Egy ergonómikus eszköz, mely igazán hatékonnyá 
teszi a munkát és gyors megtérülést hoz. 

Az UNIKAR kialakítása tulajdonképpen nagyon 
egyszerű. A felhasználási sokszínűsége, az 
ipar oly sok területén teszi kiválóvá és minden 
megjelenésében hatékonnyá. 

Széleskörű felhasználás
A platók és egyéb felcsatolható eszközök széles 
választéka teszi az UNIKARt számtalan terület 
nélkülözhetetlen segítőjévé.

Az UNIKAR úgy van kialakítva, hogy lánc vagy 
acélkábel helyett egy 50 mm széles heveder 
emeli meg a súlyt. Ettől lesz olyan csöndes, 
karbantartásmentes és tiszta az üzemeltetése. 
És bár önsúlya csupán 25 kg, megemelni akár 120 
kg-ot is képes.

Két modell
Válasszon kiegészítőink széles választékából, és találja meg 
az Ön számára legmegfelelőbb modellt.

UNIKAR villával - Cikkszám 100 528
UNIKAR univerzális rögzítővel - Cikkszám 100 548
(lásd a jobb alsó képen)

Kiegészítők a villas UNIKAR-hoz
(lásd job felső képen)
rakománytartó karok - Cikkszám 100 530
elhajtható plató - Cikkszám 100 529

Emelési magasságok az Ön igényeire szabva
Az UNIKAR kézi emelő szabvány emelőmagassága 1100 mm. 
Kérésre az emelőmagasság bővíthető, 1300 mm-től akár 
1600 mm-ig (100 mm-es lépcsőkben).

rakománytartó kar
Cikkszám 100 530

felhajtható plató
Cikkszám 100 529

UNIKAR univerzális rögzítővel
Cikkszám 100 548

UNIKAR villával
Cikkszám 100 528

UNIKAR villával
rakománytámasszal – Cikkszám 100 530

és felhajtható platóval – Cikkszám 100 529

ergonomikus fogantyú

kézifék

rakománytartó karok

felhajtható plató (rozsdamentes acél)
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Tel.: +43 7239 / 510 10
Fax: +43 7239 / 510 10-14
office@sano.at

www.sano.at

Caffe Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Berek utca 19
2120 Dunakeszi 
Hungary

Mobile: +36 70 / 639 02 74
info@felemelo.eu

www.felemelo.eu

Vendomat spol. s r.o.
Komárňanská cesta 21
940 02 Nové Zámky
Slovakia

Tel.: +421 35 / 768 11 54
info@felemelo.eu

www.felemelo.eu/sk

A 
m

űs
za

ki
 v

ál
to

zt
at

ás
ok

 fi
gy

el
em

be
vé

te
lé

ve
l /

 U
NI

K
AR

 2
02

1-
03

kézi emelő univerzális felhasználási lehetőségekkel
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hatékony, ergonomikus, sokoldalú

biztonságos

kézi emelő univerzális felhasználási lehetőségekkel
elektromos lépcsőjárók

www.sano-stairclimbers.com
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