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PANTHER MINI / MAXI

Panther lavansiirtovaunut 
- helppoa ja jouhevaa 
lavankäsittelyä
Erittäin joustava ja tehokas. Panther Maxi ja  
Panther Mini kuljettaa kaikentyyppisiä lavoja  
jouhevasti ja äänettömästi, myös ahtaissa tiloissa.

Panther Maxi ja Panther Mini ovat tyylikkäästi  
muotoiltuja pyöristetyillä kulmilla. Kuormalavat,  
tuotteet ja ajoympäristö pysyvät ehjänä.

Muotoilussa on kiinnitetty huomiota erityisesti  
turvallisuuteen ja käyttäjän ergonomiaan.  
Esimerkkinä ergonomisesti suunniteltu ohjauskahva 
joka antaa käyttäjälle rennon otteen.

Tuotteen korkea laatu on varmistettu laajoilla  
testausohjelmilla yhteistyössä terveys- ja  
turvallisuusalan ammattilaisten kanssa.
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PANTHER MINI / MAXI

Tekniset ominaisuudet
Panther lavansiirtovaunun saa kahtena 
eri mallina
l Mini - kap. 1400 kg - suositellaan 
 kevyempään lavankäsittelyyn 
l Maxi - kap. 1800 kg – suositellaan   
 raskaampaan lavankäsittelyyn

Optimaalista tilankäyttöä
l erittäin lyhyt rakenne haarukoiden
 takana, vain 450 mm
l  suuri kääntökulma, 210º
l  reilusti kapeampi kuin EUR-lavan 
 leveys  

Muita etuja
l AC-teknologia
l ajonopeus, kiihdytys ja hidastus 
 helposti sädettävissä
l pitempi käyttöaika yhdellä latauksella
l moottorijarru - optimaalinen turvallisuus
l ei hiiliä ajomoottorissa 
 - vähentää huoltotarvetta

Panther Maxi (kapasiteetti 1800 kg) suositellaan 
raskaampaan lavankäsittelyyn, esim. kuljetusalalla.

Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja.
Kysy lisätietoja tai vieraile kotisivuillamme www.logitrans.com

Voidaan käyttää kahva 
pystyasennossa. Kaikki 
ohjauspainikkeet on sijoitettu 
käyttökahvaan.

Vankka rakenne takaa 
pitkän käyttöiän ja alhaiset 
ylläpitokustannukset.

Osat ja rakenteet helposti käsillä 
– helpottaa ja nopeuttaa vaunun 
huoltamista.

Tuote (mitat mm) Panther Mini Panther Maxi

Kapasiteetti 1400 kg 1800 kg

Nostokorkeus h3 195, 200

Haarukan pituus l 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520*

Rakennekorkeus h1 647 817

Kokonaisleveys b5=520 / b5=680 b1 600/680

Haarukaleveys b5 520, 680

Haarukan leveys e 158

Pituus ilman haarukoita l2 450

Kokonaispituus l1 450 + l

Aisan korkeus h14 1296

Haarukoiden korkeus ala-asennossa h13 80, 85

Kuormituksen keskipiste   c l / 2

Akseliväli (l=1140) y 1256

Käytäväleveys Ast 1890** (lavalla: 1200 x 800)

Pyörien kääntökulma 210º

Kääntösäde Wa (l=1140) 1410

Ajomoottori 24 V 0,7 kW 24 V 1,2 kW

Max ajonopeus kuormalla/ilman kuormaa  4/5 km/h 5/6 km/h

Pumppumoottori 24V 1,2 kW 24V 1,2 kW

Nostonopeus kuormalla/ilman kuormaa  35/50 mm/s 35/50 mm/s

Laskunopeus kuormalla/ilman kuormaa  115/40 mm/s 115/40 mm/s

Max mäennousukyky 10% 10%

Akku
60 Ah (2x12 V)

120 Ah (1x24 V) 

or 160 Ah (1x24 V)

Paino kg 1140 mm haarukoilla (ilman akkua) 203 205

* Ainoastaan Panther Maxi.
** Testit osoittavat, että 1610 mm on riittävä.

Panther Mini (kapasiteetti 1400 kg) suositellaan  
kevyempään lavankäsittelyyn, esim. kaupoissa ja  
varastoissa.


