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PT pallettruck

De REMA PT met Quick-Lift pomp (type 25) is zeer wendbaar en gebruiksvriendelijk. Tandem-vorkrollen 
hebben de voorkeur bij het rijden over oneffenheden. Enkele vorkrollen worden veel in de transportsec-
tor toegepast.

Kenmerken
 - Quick-Lift pomp voor het snel aanheffen van pallets (type 25).
 - Vorken uit 1 stuk gestanst.
 - De pompunit is voorzien van een overlastbeveiliging. 
 - De chroomgecoate en gepolijste zuigerstang zorgen voor een lange levensduur van de cilinder.
 - Volgens EN1757-2.

Bediening:
 - Egonomisch gevormde hendel verhoogt het comfort en bedieningsgemak.
 - Met de drie-standen bedieningshendel worden alle pompfuncties nauwkeurig bediend.
 - Veilige variabele daalsnelheid, ook onder volle belasting.
 - De dissel keert altijd automatisch terug in de verticale positie.

Vorken:
 - De robuuste plaatstalen vorkprofielen hebben afgeschuinde uiteinden.
 - De vorken zijn voorzien van in-en uitlooprollen om eenvoudig een pallet in en uit te rijden.
 - De vorken zijn voorzien van europallet markering.

Technische specificaties
 - Hoogste stand vorken 200 mm.
 - Diameter stuurwielen 200 mm.
 - Diametervorkrollen 82 mm.
 - Quick-lift pomp types 25.

type Veilige 
werklast

(kg)

uitvoering 
vorkrollen

afmetingen
(mm)

laagste 
stand (mm)

Breedte per 
vork (mm)

Materiaal stuur-
wielen

uitvoering 
vorkrollen

Materiaal vorkrol-
len

Gewicht 
(kg)

artikel-
nummer

PTS-25TPP 2500 tandem 1150 x 540 85 160 polyurethaan tandem polyurethaan 75 3410001

PTK-25SPR-E 2500 enkel 1000 x 540 85 160 rubber enkel polyurethaan 86 3410005

PTC-25SPR 2500 enkel 800 x 540 85 160 rubber enkel polyurethaan 75 3410017

PTK-25TPR 2500 tandem 1000 x 540 85 160 rubber tandem polyurethaan 75 3410015

PTS-25TPR 2500 tandem 1150 x 540 85 160 rubber tandem polyurethaan 75 3410013

PTSKB-25TPP 2500 tandem 1000 x 680 85 160 polyurethaan tandem polyurethaan 75 3410014

PTS-25TNN 2500 tandem 1150 x 540 85 160 nylon tandem nylon 75 3410011

PTB-25TNN 2500 tandem 1150 x 685 85 160 nylon tandem nylon 80 3410012

PTL-18TNN 1800 tandem 1500 x 540 85 160 nylon tandem nylon 80 3410021

PTM-12TNN 1200 tandem 1800 x 540 85 160 nylon tandem nylon 80 3410025

PTX-10TNN 1000 tandem 2000 x 540 85 160 nylon tandem nylon 85 3410023
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Semi roestvrij stalen handpallettruck REMA HPTR

De Semi roestvrij stalen handpallettruck wordt geproduceerd voor de voedingsindustrie en voldoet aan 
alle eisen van de hygiëne. Europees fabrikaat.

Kenmerken
 - Het frame, handvat, assen, bouten en pennen van de roestvrije pallettruck zijn in roestvrij staal, terwijl 

de stuurwiel traverse, voor / achter vorkrol arm zijn verzinkt.
 - De handpallettruck weerstaat de meest hardnekkige chemicaliën, zoals zout en reinigingsmiddel.
 - De semi roestvrij stalen handpallettruck heeft een eenvoudig en betrouwbaar hydraulisch pompsys-

teem met ingebouwde automatische neutrale positie ventiel.
 - De pomp is verzinkt en daarna gespoten.

Standaard levering
 - Nylon rollers en stuurwielen.
 - Tandem vorkrollen.

type Veilige werklast
(kg)

afmetingen
(mm)

laagste stand
(mm)

Breedte per vork 
(mm)

Materiaal stuur-
wielen

Materiaal vorkrollen Gewicht 
(kg)

artikelnummer

HPTR 449 TR/3 2500 1130 x 520 85 520 Nylon Nylon 67 2804023

PTZ zware pallettruck
PTZ pallettruck inzetbaar voor extreem zware ladingen.

Kenmerken
 - Speciaal ontwikkelde pomp voor het eenvoudig heffen van zware lasten. 
 - PTZ-50 kan eenvoudig op transport door de aangebrachte hijsogen.
 - PTZ-50 is uitgevoerd met stalen wielen.
 - PTZ-30 is uitgevoerd met nylon wielen.

type Veilige werklast
(kg)

afmetingen
(mm)

laagste stand
(mm)

Breedte per vork 
(mm)

Materiaal stuur-
wielen

Materiaal vorkrollen Gewicht 
(kg)

artikelnummer

PTZ-30TNN 3000 1150 x 540 90 210 nylon nylon 90 3410030

PTZ-50TSS 5000 1150 x 580 90 210 staal staal 192 3401050

PtZ-30tNNPtZ-50tss
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PTE lage pallettruck bouwhoogte

Pallettruck met een extreme lage bouwhoogte.

Kenmerken 3410041
 - Lage bouwhoogte van 55 mm.
 - Hefhoogte van 55 mm tot 165 mm.
 - Afmeting stuurwielen Rubber 180 x 50.
 - Diameter vorkrollen PU 50 x 61 mm.
 - Volgens EN1757-2.

type Veilige werklast
(kg)

afmetingen
(mm)

laagste stand
(mm)

Breedte per vork 
(mm)

Materiaal stuur-
wielen

Materiaal vorkrollen Gewicht 
(kg)

artikelnummer

PTE-200TPR 2000 1150 x 540 55 160 rubber polyurethaan 72 3410041

PTE-X 200TPR 1000 1150 x 540 36 160 polyurethaan staal 70 3410042

PTB pallettruck met parkeerrem
Uitgevoerd met een parkeerrem op de stuurwielen.

Kenmerken
 - Door de hendel op de dissel naar beneden te drukken wordt de pallettruck op de parkeerrem gezet.
 - Volgens EN1757-2.

type Veilige werklast
(kg)

afmetingen
(mm)

laagste stand
(mm)

Breedte per vork 
(mm)

Materiaal stuur-
wielen

Materiaal vorkrollen Gewicht 
(kg)

artikelnummer

PTB-20TPR 2000 1150 x 540 85 160 rubber polyurethaan 85 3410043

Kenmerken 3410042
 - Extreem lage bouwhoogte van 36 mm.
 - Hefhoogte van 36 mm tot 100 mm.
 - Afmeting stuurwielen PU 145 x 50.
 - Diameter vorkrollen staal 34 x 58 mm.
 - Volgens EN1757-2.
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PTW wegende pallettruck

Wegende pallettruck met digitale metrische afleesunit.

Kenmerken
 - Digitale metrische afleesunit met beschermkap. 
 - 4 Meetpunten in de vorken. 
 - Nauwkeurigheid ca 0,1% (ca 2 kg op 2000 kg). 
 - LED display met 18 mm hoge cijfers, schaalindeling 1 kg. 
 - Voeding: 4 penlight batterijen type AA. 
 - Levensduur: ca 1 jaar bij een gebruikvan 10 pallets per dag. 
 - Temperatuur: -10° tot +40° C. 
 - Automatische afslag, zodat de batterij niet kan leeglopen. 
 - Design volgens IP 65 ( Nema 4) A30-type.

type Veilige werklast
(kg)

afmetingen
(mm)

laagste stand 
(mm)

Breedte per vork 
(mm)

Materiaal stuur-
wielen

Materiaal vorkrollen Gewicht 
(kg)

artikelnummer

PTW-N 2000 1150 x 555 85 180 polyurethaan polyurethaan 117 3401047
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PTH-M hoogheffende pallettruck

Pallettruck gecombineerd met de hefhoogte van een schaarheftafel

Kenmerken
 - Door stabilisatoren zelfs in de hoogste stand grote stabiliteit.
 - Harde verchroomde zuigerstang uit één stuk.

type Veilige 
werklast

(kg)

afmeting 
vorken
(mm)

afmetingen
l x B x H

(mm)

Breedte per 
vork

(mm)

Hefhoogte
(mm)

Hefhoogte 
per slag

(mm)

laagste 
stand
(mm)

uitvoering 
vorkrollen

diameter 
vorkrollen

(mm)

Gewicht 
(kg)

artikelnum-
mer

PTH-M 1000 1190 x 560 1600 x 560 x 1300 160 800 15 85 enkel 82 128 3401051

PTH-E elektrisch hoogheffende pallettruck
Pallettruck gecombineerd met de hefhoogte van een schaarheftafel

Kenmerken
 - Wendbaarheid van pallettruck gecombineerd met de hefhoogte van een schaarheftafel. 
 - Door stabilisatoren zelfs in de hoogste stand grote stabiliteit.
 - Harde verchroomde zuigerstang uit één stuk.

Technische specificatie
 - Accu 60 AH/12 VDC.
 - Ingebouwde acculader 6 AH / 230 VAC input - 12 VDC output.
 - Accu kan bij vollast ca 60 x heffen.
 - Ook handmatig te bedienen.

type Veilige 
werklast

(kg)

afmeting 
vorken
(mm)

afmetingen
l x B x H

(mm)

Breedte per 
vork

(mm)

Hefhoogte
(mm)

Hefhoogte 
per slag

(mm)

laagste 
stand
(mm)

uitvoering 
vorkrollen

diameter 
vorkrollen

(mm)

Gewicht 
(kg)

artikelnum-
mer

PTH-E 1000 1190 x 580 1600 x 580 x 1300 160 800 15 85 enkel 82 150 3401053

HC heftafel / pallettruck combinatie

Mbv de meegeleverde plateauplaat verandert u eenvoudig de pallettruck in een heftafel.

Kenmerken
 - Controleerbare daalsnelheid d.m.v. bedieningshendel. 
 - Eenvoudig heffen met inklapbare voetpedaal. 
 - 1000 kg type uitgevoerd met stuurdissel.

Technische specificaties
 - Hoogste stand vorken 835 mm.
 - Afmeting stuurwielen 150 x 40 mm.
 - Afmeting vorkrollen 72 x 68 mm.

type Veilige 
werklast

(kg)

afmetingen
(mm)

Hefhoogte 
per slag

(mm)

laagste 
stand
(mm)

Breedte per 
vork

(mm)

Materiaal 
stuurwielen

Materiaal 
vorkrollen

uitvoering 
vorkrollen

Gewicht 
(kg)

artikelnummer

HC-50 500 1115 x 530 20 85 160 polyurethaan polyurethaan enkel 122 3469001

HC-100 1000 1115 x 530 10 85 160 polyurethaan polyurethaan enkel 150 3469003

catgenforcetextbelowlasttable
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