
MOVER

Pallevogn med Lithium-batteri 
– ubesværet transport
Mover er en selvkørende pallevogn, 
forsynet med et vedligeholdelsesfrit 
Lithium-batteri. Med sin kapacitet på 
1500 kg er den perfekt egnet til let og 
mediumtung materialehåndtering.

Batteriet vejer kun 5,2 kg og har små 
dimensioner, hvilket muliggør en 
ekstremt kompakt konstruktion. Bat-
teriet kan udskiftes på to sekunder, 
og opladningen tager kun 2,5 timer 
med lang driftstid mellem opladninger. 
Lithium-batterierne har et højt antal 
battericykler.

Brugerens ergonomiske arbejds- 
betingelser er i fokus. Det ergonomisk 
korrekte håndtag har bløde greb og re-
turnerer kontrolleret til lodret position. I 
håndtaget er der integreret et pincode- 
panel med LCD-display, der viser 
vognens status. Dette sikrer en nem 
styring og betjening.

Ergonomisk håndterings-
udstyr siden 1940
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MOVER
Performance

· Kapacitet 1500 kg
· Vedligeholdelsesfrit Lithium- 

batteri
· Elektrisk løfte- og sænkefunktion
· Elektrisk topstop
· Mulighed for langsom hastighed

(skildpadde-funktion)
· LCD-display - batteriindikator,

driftstimer, fejlkoder
· Uden nøgle - integreret

pincodepanel

Sikkerhed

· Nødstop, horn
· Fodbeskyttelse
· Stabilitetshjul og indkøringshjul

Pladsudnyttelse

· Små batteridimensioner mulig-
gør kompakt konstruktion

· Manøvrering med håndtag i
lodret stilling

Lav batterivægt (kun 5,2 
kg) og høj kvalitet – 
Lithium-batteri kan 
hurtigt udskiftes.

LCD-display - batteriindi-
kator, driftstimer, fejlkoder. 
Uden nøgle - integreret 
pincode-panel.

Ergonomisk håndtag 
med bløde greb. Håndtag 
returnerer kontrolleret til 
lodret position. Manøvre-
ring med håndtag i lodret 
position mulig.

Nem materialehåndtering af last op til 1500 kg.

800 mm-mærke på gaflerne 
for at undgå at beskadige 
paller, når de håndteres 
på tværs. Stabilitetshjul og 
indkøringshjul.

Produkt (mål i mm) LM 1500

Kapacitet i kg 1500

Løftehøjde h3 195

Gaffellængde l 1150

Byggehøjde h1 660

Totalbredde b1 540

Gaffelspændvidde b5 540

Gaffelbredde e 160

Længde uden gafler l2 380

Totallængde l1 380 + l

Totalhøjde h14 1230

Nedsænket højde h13 80

Tyngdepunktsafstand c l/2

Hjulafstand (l=1150) y 1185

Gangbredde Ast 2000 (palle: 1200 x 800)

Drejevinkel for hjul 180o

Venderadius Wa (l=1150) 1330

Køremotor 24 V 0,65 kW

Kørehastighed med/uden last 4,6/4,8 km/h

Pumpemotor 24 V 0,5 kW

Løftehastighed med/uden last 20/25 mm/s

Sænkehastighed med/uden last 50/40 mm/s

Max. stigning (med 1500 kg) 6 %

Vægt i kg v/1150 mm gafler (med batteri) 125
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Spørg efter flere informationer eller besøg vores hjemmeside




