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Silent

Silent haarukkavaunu toimii  
myös ulkotiloissa
Panther Silentin erikoispyörät mahdollistavat 
ulkokäytön ongelmitta. Metallilastut, pikkukivet  
taikka lumi eivät tartu pyöriin eivätkä jumita niitä!

Samalla erikoispyörät mahdollistavat äänettömän 
kuljetuksen. Vaunu on täten ainoa oikea ratkaisu 
joka supermarkettiin taikka rautakauppaan, jotka 
haluavat luoda asiakkailleen hiljaisen ja rauhallisen 
ostosympäristön vaikka samaan aikaan työntekijät 
kuljettavat tavaraa paikasta toiseen! Hiljainen siirto 
on myös huomattava etu rakennuksissa, joissa on 
sekä liiketiloja että asuntoja.

Panther Silent, erikoissuunnitelluilla pyörillä, 
mahdollistaa tavaroiden äänettömän kuljetuksen. 
Tämä ominaisuus on suuri etu varsinkin 
liiketiloissa jotka sijaitsevat asuintaloissa.

Pyörät ovat myös hellävaraiset lattiapinnoille, 
säästäen näin lattioiden ylläpitokustannuksia. 

PANTHER SILENT
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PANTHER SILENT

Tekniset tiedot
Haarukkavaunu, varmistaen hiljaisen 
ja vaivattoman lavankäsittelyn – myös 
ulkokäytössä!

Optimaalinen käsiteltävyys – sisällä ja 
ulkona
l metallilastut, pikkukivet lumi jne. eivät  
 tartu pyöriin
l erittäin lyhyt rakenne haarukoiden
 takana
l pieni oma paino sekä hyvä kääntyvyys
l optimaalinen tilankäyttö ahtaissa  
 paikoissa

Testitulokset alle 60dBA 
l erikoiset pehmeät kumipyörät
 (sekä haarukka- että ohjauspyörät)
l minimaalinen kitka liikkuvissa osissa
l pienet toleranssit

Pitkä käyttöikä sekä pienet ylläpi-
tokustannukset
l vankka rakenne
l  testattu yli 46 000 nostolla

Panther Silentia voit käyttää myös ulkona. Metallilastut, 
pikkukivet lumi jne. eivät tartu pyöriin.

Panther Silent kauppakeskuksessa jossa asiakkaan 
viihtyvyys ja hyvinvointi priorisoidaan.

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

Erikoiskumiset pyörät ovat 
hellävaraiset lattioille ja  
laattapinnoille.

Luistit helpottavat vaunun 
työntämistä ”suljettujen” lavojen 
alle.

Nimi, logo tai muu teksti voidaan 
polttokaivertaa päätykolmioon 
taikka vaunu voidaan toimittaa 
erityisen värisenä.

Ergonominen kahva takaa 
käyttäjälle rennon otteen.

Rinnakkain asennetut 
haarukkapyörät takaavat hyvät 
kääntöominaisuudet.

Panther Silentissa on pikanosto 
vakiona.

Tuote (mitat mm) PS2082

Kapasiteetti (kg) 2000

Nostokorkeus h3 h13 + 120

Haarukan pituus                       l 600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400*

Rakennekorkeus  h1 h13 + 412

Haarukkaleveys b5 520, 680

Pituus ilman haarukoita          l2 335

Kokonaispituus l1 l + 335

Haarukan leveys                      e 160

Akseliväli y l + 25

Kokonaiskorkeus h14 1170

Rakennekorkeus-säädettävä h13 85 - 93

Kuormituksen keskipiste          c l / 2

Maavara m2 h13 - 47

Pyörien kääntösäde 220°

Haarukkapyörä-paripyörä Ø85 x 88

Ohjauspyörä Ø200 x 50

Paino 62 kg (520 x 1140)

* Alennettu kapasiteetti 1500 kg


