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Schodołaz towarowy
elektryczny TITAN 170
Fold
Cena brutto

15 990,00 zł

Cena netto

13 000,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

TIT170F

Kod producenta

TITAN170FOLD

Producent

TITAN

Zastosowanie schody

proste, kręte, zabiegowe

Rama

aluminiowa

hamulec zjazdowy

tak

Prędkość

26/39stopni na min

Zasięg

od 80 do 120 pięter

Udźwig

170kg

Waga urządzenia

28,5Kg

Prezentacja

Finansowanie

Leasing

Test-wynajem

Zastosowanie

telefon I

telefon II

telefon III
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Opis produktu
Schodołaz towarowy Titan 170 Fold

Schodołaz towarowy TITAN 170 Fold to jeden z najczęściej wybieranych schodołazów. Klienci szczególnie upodobali sobie jego wysoką jakość
przy zachowaniu stosunkowo niewielkiej ceny. Jest to schodołaz towarowy, który sprawdza się podczas wnoszenia i znoszenia bardzo ciężkich
towarów, a dodatkowo mających duże lub nawet niestandardowe rozmiary. Schodołaz wyposażony jest w hamulec zjazdowy, dzięki czemu jego
użytkowanie jest bardzo skuteczne, a co najważniejsze bezpieczne. Najczęstsze towary, jakie są transportowane po schodach za jego
pomocą to kserokopiarki, meble, sprzęt AGD, pudełka czy przesyłki kurierskie. Urządzenie nadaje się do pokonywania schodów krętych
oraz prostych, a bateria pracuje sprawnie nawet do 120 pięter jednorazowego użytkowania.

DANE TECHNICZNE

Model

Titan 170 Standard
rama

rodzaj opony

hamulec zjazdowy

bateria zasięg

udźwig

pręd. 1 wch/schodzenia

pręd. 2 wch /schodzenia

waga bez baterii

waga z baterią

wygenerowano prolifter.pl

Titan 170 Mini

Titan 170 Fold

FILM JAK DZIAŁA SCHODOŁAZ TOWAROWY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

składana płyta transportowa

DANE TECHNICZNE BATERIA ORAZ SILNIK
Model

Titan 170 Standard

Titan 170 Mini

Titan 170 Fold

waga baterii

2,5kg

2,5kg

2,5kg

bateria

48V, 8,7Ah, 400Wh

48V, 8,7Ah, 400Wh

48V, 8,7Ah, 400Wh

moc silnika

400W

400W

400W

Model

Titan 170 Standard

Titan 170 Mini

Titan 170 Fold

WYMIARY
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płyta

szer.

390mm

475mm

475mm

gł.

320mm

340mm

340mm
1195mm

wys. złożony

1240mm

1195mm

wys. złożony 2x

-

780mm

-

wys. rozłożony

1550mm

1595mm

1595mm

szerokość

525mm

545mm

545mm

głębokość złożony

320mm

310mm

310mm

głębokość rozłożony

615mm

635mm

635mm

max wys. stopnia

22cm

22cm

22cm

ZASTOWOWANIA SCHODOŁAZÓW TOWAROWYCH ELEKTRYCZNYCH (sprawdź więcej)
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz gwarancję:: standardowa 1 rok , 2 lata gwarancji (+ 2 460,00 zł )

Filmy jak działa schodołaz

POLECAMY
Podnośnik towarowy ręczny Titan 120
Idealny do załadowania rozładowania z samochodu:
- białego AGD: pralki, lodówki, kuchenki,
- kserokopiarek,
- skrzyni drewnianych,
- półpalet z towarem,
- załadowanie pieca peletem, ekogroszkiem,
- inne.
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Opis szczegółowy
Transport towarów po schodach może się odbywać na kilka sposobów. Najczęściej wnoszenie i znoszenie to proces manualny,
przy którym towarzyszą dwie lub więcej osób. O ile jest to zadanie mające charakter wyłącznie jednorazowy lub rzadki, o tyle
zakup schodołazu towarowego rzeczywiście nie musi się okazać niezbędny. Jeśli jednak rzecz dotyczy firm kurierskich,
przewozu ładunków i towarów po schodach do konkretnego klienta, to nagle schodołaz towarowy elektryczny staje się
wręcz pożądanym urządzeniem, a jego zakup ma swoje silne uzasadnienie. Schodołaz towarowy Titan 170 Fold jest z
pewnością jednym z tych sprzętów, które warto rozpatrzyć podczas zakupu wózka elektrycznego schodowego do swojej
firmy.

Schodołaz przemysłowy kroczący Titan 170 Fold charakterystyka
Schodołazy towarowe elektryczne to urządzenia, których zadaniem jest automatyczne wnoszenie i znoszenie ładunków po
schodach. Nie jest to więc skomplikowane, jednak zastosowane w poszczególnych schodołazach rozwiązania mogą się od
siebie nieznacznie różnić. Wózek transportowy schodowy elektryczny typ Titan 170 Fold wykonany jest z aluminium. Jego
wytrzymała i lekka konstrukcja z wzmacnianego stopu aluminium z pewnością odwdzięczy się bardziej komfortową obsługą.
Schodołaz jest lżejszy od innych modeli, szczególnie stalowego. Waży tylko 26 kilogramów, dlatego łatwo się składa i nie
sprawia wiele problemów podczas transportu w celu realizacji zlecenia.

Cechy szczególne wózka schodowego Titan 170 Fold
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Kupując schodołaz przemysłowy Titan 170 Fold warto jest się sugerować długą żywotnością urządzenia na pełnym
naładowaniu baterii litowo-jonowej. Swobodnie pracuje wówczas wnosząc i znosząc ładunki nawet do 120 pięter, co jest
odpowiednikiem aż 1800 stopni. Poziom naładowania baterii można nieustannie śledzić na wbudowanym ekranie, co czyni
obsługę urządzenia na pewno wygodniejszą. Urządzenie charakteryzuje się standardowym udźwigiem 170 kilogramów,
jednak jest to bez wątpienia wartość zadowalająca, ponieważ jednorazowo można za jego pomocą przenieś wielu ładunków
jednocześnie. Schodołaz towarowy elektryczny został wyposażony w hamulec zjazdowy ułatwiający schodzenie. Warto
wziąć pod uwagę tę jego cechę, ponieważ mniejszy model czyli schodołaz Titan 170 Standard, nie został w niego wyposażony,
co czyni go nieco mniej bezpiecznym i troszkę trudniejszym w obsłudze. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że pełne koła
urządzenia sprawiają, że są mniej podatne na uszkodzenie i przebicie.

Dlaczego schodołaz transportowy Titan 170 Fold?
Schodołaz transportowy gwarantuje sprawny transport po schodach krętych i zabiegowych. Dzieje się tak choćby dzięki
dwóm prędkościom wchodzenia i schodzenia: II bieg 39 stopni/min, I bieg 26stopni/min. W standardzie wyposażenia znajduje
się też duża składana płyta transportowa, która pomaga przełożyć ładunek na schodołaz towarowy. Podsumowując,
schodołaz towarowy Titan 170 Fold jest najczęściej wybieranym wózkiem elektrycznym przez klientów.

FAQ
RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE PO SCHODACH – ZASADY BHP
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