
TECHNISCH GEGEVENSBLAD

Type Eenheid Waarde
Merk SolidHub
Model HWE1500
Nominale capaciteit Q (kg) 1500
Hefhoogte h3 (mm) 200
Gewicht (inclusief batterij) kg 138
Belastingscentrum c (mm) 600
Asmidden tot vorkvlak x (mm) 944
Wielbasis y (mm) 1184
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KENMERKEN

AFMETINGEN
Type Eenheid Waarde

Hoogte dissel in bestuurderspositie, 
min./max.

h14 (mm) 830 / 1120

Vorkhoogte, verlaagd h13 (mm) 85
Totale lengte l1 (mm) 1543
Lengte tot vorkvlak l2 (mm) 393
Totale breedte b1 (mm) 550 / 685
Vorkafmetingen s/e/l (mm) 50 / 150 / 1150
Breedte van de vorken b5 (mm) 550/685
Min. Bodemvrijheid m2 (mm) 35

Gangbreedte met pallet 1000x1200 
over de vorken heen

Ast (mm) 1760

Gangbreedte met pallet 800x1200 
langs de vorken

Ast (mm) 1810

Min. Draaicirkel Wa (mm) 1355

Type Eenheid Waarde
Wielen type Polyurethaan
Afmetingen van het stuurwiel ø x w (mm) ø210 x 70
Lager wielmaat ø x w (mm) ø80 x 70
Spoorbreedte, achterkant, laadkant b11 (mm) 400 / 535

Wielen, nummer voor/achter 
(x= aangedreven)

1x / 4 

WIELEN

Type Eenheid Waarde
Rijsnelheid, met/zonder belasting (km/h) 4,2 / 4,5
Max. gradatiegraad beladen/onbeladen (%) 5 / 10
Bedrijfsrem Elektromagnetisch

PRESTATIES

Type Eenheid Waarde
Aandrijfmotor, uitgang S2 60 min. (kw) 0,75
Hefmotorvermogen bij S3 15% (kw) 0,8

Batterijvoltage/gewaardeerde 
capaciteit

(V/Ah)
24 / 28 

(Lithium ijzerfosfaat)

Gewicht van de batterij (+/- 5%) (kg) 6.8

Specificatie van de lader
24V / 10A 

(Lithium ijzerfosfaat)

RIJDEN

Type Eenheid Waarde
Soort van aandrijving Elektrisch

Blootstelling van de gebruiker aan 
lawaai

(dB(A)) ≤ 70

Type besturing Mechanische besturing

ANDERE 

ELEKTRISCHE PALLETWAGEN - HWE1500 

KENMERKEN
• De pallettruck is eenvoudig te bedienen, heeft een kleine draaicirkel en een laag eigengewicht. 

Perfect voor gebruik in smalle gangpaden.
• De compacte constructie van de stapelaar belooft eenvoudig onderhoud in een slank ontwerp. 

Olieslangen en elektrische kabels worden in de behuizing geïnstalleerd, veilig en gemakkelijk 
toegankelijk.

• De truck heeft een ergonomisch bedieningspaneel: het bedieningspaneel, de sleutelschakelaar, 
batterijlaadniveau-indicator en bedieningselementen zijn allemaal binnen handbereik.

• De draagbare lithium-ijzerfosfaatbatterij maakt het vervangen van de batterij snel en 
eenvoudig.

• Voor veilig werken zijn een noodstopschakelaar en een noodomkeerinrichting standaard 
aanwezig.

• De truck is ook uitgerust met een remservo: zodra de hendel wordt losgelaten of ingedrukt, 
remt de truck.

• Elektromagnetische remmen en motorremmen maken het    
veiligheidspakket van de elektrische pallettruck compleet.


