
DADOS TÉCNICOS

Typo Unidade Valor
Marca SolidHub
Modelo HE1200/3
Peso de tracção Q (kg) 1200
Altura de elevação h3 (mm) 3000

Capacidade de elevação até à altura 
máxima

kg 750

Peso operacional (incl. bateria) kg 465
Centro de carga c (mm) 600

Do centro do eixo à face da 
forquilha

x (mm) 710

Passo y (mm) 1154
Controlo CURTIS

CARACTERÍSTICAS
• A eficiência de trabalho é muito elevada graças à bomba de elevação de alto desempenho.
• A barra de direcção posicionada lateralmente permite um raio de viragem óptimo 

e um amplo campo de visão.
• O potente motor de íman permanente requer pouco espaço na caixa e 

é consequentemente leve, com um consumo de energia muito baixo.
• O jog switch à prova de água é perfeito para condições extremas de trabalho, 

tais como frio, humidade e poeira.
• Um contador de electricidade LED de quatro cores torna fácil a leitura do nível de energia.
• Graças ao carregador de bateria interno, a empilhadora eléctrica pode ser facilmente 

recarregada a partir de qualquer tomada padrão de 230 V.
• Todos os comandos são posicionados ergonomicamente na barra de direcção.
• Desta forma, o controlo do elevador, o interruptor de chave e o indicador de potência 

podem ser alcançados de forma conveniente e rápida sem perder de vista a carga.
• A velocidade pode ser facilmente ajustada com o interruptor de arrasto; aqui são 

utilizadas molas pneumáticas de alta qualidade.
• Uma protecção de aço extremamente forte reduz os danos e lesões.
• A bateria de longa duração é isenta de manutenção.

GERAL

DIMENSÕES

Typo Unidade Valor
Material das rodas Poliuretano
Dimensões da roda de rolamento ø x w (mm) ø 210 x 70
Dimensões da roda de rolamento ø x w (mm) ø 80 x 70
Rodas adicionais (dimensões) ø x w (mm) ø 150 x 58

Rodas, número frontal / traseiro 
(x = conduzida)

1 x + 1 / 4 

RODAS

Typo Unidade Valor

Velocidade de condução, 
com / sem carga

km / h 4,0 / 4,2

Velocidade de elevação, 
com / sem carga

mm / s 92 / 136

Baixar a velocidade, 
com / sem carga

mm / s 112 / 98

Máx. capacidade de escalada, 
carregada / descarregada

% 6 / 8

Travão de serviço Travão electromagnético

ENERGIA

Typo Unidade Valor
Motor de tracção, saída S2 60 min. kw 0,75

Potência do motor do elevador em 
S3 15

kw 2,2

Bateria de acordo com 
DIN 43531 / 35736 A, B, C, não

no

Tensão da bateria / 
capacidade nominal

V / Ah 2 x 12 / 100

Peso da bateria (+ / - 5 %) kg 2 x 27

GUIA

EMPILHADOR ELÉCTRICO HE1200/3

Typo Unidade Valor
Altura do mastro, baixada h1 (mm) 2000
Altura do mastro, estendida h4 (mm) 3424
Altura do mastro, baixada h13 (mm) 86
Comprimento total l1 (mm) 1755
Comprimento ao lado da forquilha l2 (mm) 605
Largura total b1 / b2 (mm) 795
Dimensões do garfo s / e / l (mm) 60 / 160 / 1150
Largura do garfo b5 (mm) 570
Altura mínima acima do solo m2 (mm) 24

Largura do corredor com palete 
1000 x 1200 através dos garfos

Ast (mm) 2068

Largura do corredor com palete 
800 x 1200 de garfos

Ast (mm) 2034

Raio mínimo de viragem Wa (mm) 1366

MAIS

Typo Unidade Valor
Nível de ruído para o operador dB (A) 69
Tipo de direcção Direcção mecânica
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