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Schodołaz towarowy
elektryczny TITAN 170
Mini
Cena brutto

16 490,00 zł

Cena netto

13 406,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

30 dni

Numer katalogowy

TIT170MINI

Kod producenta

TITAN170MINI

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 Mini

Schodołaz towarowy TITAN 170 Mini to najlepszy wybór dla klientów, którzy pragną z niego korzystać sporadycznie, na własny użytek lub w
niewielkich firmach, gdzie nie transportuje się dużo ciężkich przedmiotów. Jest to wersja składana, a więc zajmująca niewielką ilość
miejsca. Istotne jest, że schodołaz towarowy TITAN 170 Mini jest lekki, co ma ogromne znaczenie podczas transportu. Wykonany jest z
aluminium, a bateria o zasięgu 80-120 pięter nigdy nie zawiedzie podczas prac transportowych. Schodołaz wyposażony jest w hamulec
zjazdowy, a w standardzie znajdziemy jeszcze pasy bezpieczeństwa, składaną płytę transportową oraz ładowarkę sieciową. Można z niego
korzystać zarówno na schodach stromych, jak i krętych, dlatego z pewnością wart jest uwagi.

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
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Titan 170 Mini

Titan 170 Fold

FILM JAK DZIAŁA ELEKTRYCZNY SCHODOŁAZ TOWAROWY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

składana płyta transportowa

Model

DANE TECHNICZNE BATERIA ORAZ SILNIK
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

WYMIARY
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Titan 170 Standard

Titan 170 Mini

Titan 170 Fold

szer.

390mm

475mm

475mm

gł.

320mm

340mm

340mm

wys. złożony

1240mm

1195mm

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

Model
płyta

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.

wygenerowano prolifter.pl

Opis szczegółowy
Marka Titan produkuje wózki schodowe, które doskonale sprawdzają się przy wnoszeniu i znoszeniu towarów po schodach.
Oferta schodołazów Titan składa się z 4 modeli, każdy z nich został zaprojektowany uwzględniając inne potrzeby klientów.

Zalety schodołazu transportowego
Transport towarów po schodach zwykle odbywa się w sposób manualny, za pomocą kilkoro pracowników, którzy z mozolnym
trudem wnoszą ładunek do miejsca docelowego. Nie jest to jednak ani łatwe rozwiązanie, ani nawet skuteczne, ponieważ tak
wyeksploatowani pracownicy stają się nagle mniej produktywnymi. Schodołaz towarowy Titan 170 Mini będzie więc
bardzo pomocnym urządzeniem, które upora się z każdego rodzaju ładunkiem, bez najmniejszych problemów.

Podstawowe cechy schodołazu towarowego Titan 170 Mini
Schodołaz towarowy elektryczny w wersji Titan 170 Mini został w całości wykonany z aluminium. Dzięki temu jest na pewno
lżejszy od swojego poprzednika, schodołazu Titan 170 Standard. Nie różni się jednak udźwigiem i potrafi unieść ładunek o
wartości 170 kilogramów. Jedną z zalet aluminiowego materiału jest waga urządzenia. Dzięki użyciu aluminium, schodołaz
transportowy Titan 170 Mini waży zaledwie 26 kilogramów bez baterii. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę konieczność
przenoszenia samego urządzenia podczas transportu na miejsce realizacji zlecenia. Jedna osoba bez najmniejszych kłopotów
zajmie się jego obsługą. Schodołaz towarowy elektryczny Titan 170 Mini odznacza się także niewielkimi rozmiarami. Poza
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tym, jest składany. To najmniejszy model, jaki posiadamy w swojej ofercie, a jednak potrafi pracować w sposób bardzo
funkcjonalny, ponieważ biorąc pod uwagę możliwości udźwigu, niczym nie różni się od innych typów schodołazów.

Technologiczne rozwiązania Titan 170 Mini
Wnoszenie i znoszenie towarów po schodach za pośrednictwem schodołazu odbywa się dzięki siłownikom, które unosząc się i
opadając potrafią pokonywać poszczególne stopnie. Kolejną bezsprzeczną, a może nawet najważniejszą zaletą tego
schodołazu przemysłowego, jest wbudowana bardzo pojemna bateria litowo-jonowa, gwarantująca nieustanną pracę
nawet do 120 pięter przy 1800 stopniach. Poziom naładowania baterii można na bieżąco śledzić na wbudowanym
wyświetlaczu. Dwie prędkości wchodzenia i schodzenia: II bieg 39 stopni/min, I bieg 26stopni/min pozwalają na wygodną
obsługę urządzenia i żądane manewrowanie schodołazem z ładunkiem. To bardzo ważne, ponieważ wózek transportowy
schodowy elektryczny musi być przede wszystkim wydajny i bezproblemowo sprostać swym zadaniom, z założeniem, że
będzie maksymalnie obciążony towarem.

Wygodny transport po schodach
Ta wytrzymała i lekka konstrukcja z wzmacnianego stopu aluminium gwarantuje bardzo precyzyjne i bezpiecznie
wnoszenie ładunku po schodach krętych, zabiegowych oraz wszelkich innych, nieco bardziej zróżnicowanych
wzniesieniach schodowych. Schodołaz towarowy elektryczny Titan 170 Mini opera się na pełnych kołach odpornych na
przebicie, a wbudowany hamulec zjazdowy ułatwia schodzenie z ciężarem, czyniąc całą operację bezpieczną. Transport
towarów po schodach z opisanym schodołazem transportowym Titan 170 Mini stanie się miłym spacerem.

FAQ
RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE PO SCHODACH – ZASADY BHP
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