
Två rader
text

CROSS SILENT

Micrologistic AB | Tumstocksvägen 11 A, 187 66 Täby | 08-544 401 50 | info@micrologistic.com | www.micrologistic.com

Cross Silents speciella hjul gör det möjligt att 
köra utomhus på småsten, metallspån och 
snö utan att hjulen bromsas.

Hjulen är mycket skonsamma mot 
golvbeläggningen och möjliggör ljudlösa 
varuleveranser även i butiker med hårda        
klinkergolv, trösklar och skarvar.

Ljudlösa pallvagnar som även  
klarar utmaningar utomhus..

 Den fungerar suveränt utomhus. Den
  är en fröjd att dra. Vi är helt lyriska. 
Rekommenderas av oss till alla.

 
Magnus Wåhlin

Team Wåhlin, Vallentuna

Cross Silent klarar även transport utomhus. Snö och grus - inga problem!

 - Sanningen är att den är inte vilken   
 palltruck som helst - den är Snökungen!
Lätt att dra på snö och gruskorn och den är  
så tyst att man kan rekommendera den till  
alla stora varuhus.

Stig Holmgren & Sayegray Meia
Bröderna Holmgrens Åkeri, Umeå
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Pallvagn som erbjuder en ljudlös och
problemfri transport av olika pallar
- även utomhus!
• Optimal manövrerbarhet - inne och ute
 metallspån, småsten, snö etc. fastnar
 inte på hjulen
•	mycket	korta	byggmått	bakom	gafflarna
• låg egenvikt och stor styrvinkel
• optimalt platsutnyttjande i trånga utrymmen
• Mekaniskt klarar den 2000 kg men p.g.a.  

de något mjukare hjulen rekommenderar vi 
max 1500 kg.

Ljudnivå under 60 dBA
• speciella mjuka gummihjul
 (både styr- och gaffelhjul)
• friktionsdämpade rörliga delar

Lång livslängd och låga 
underhållskostnader
• robust konstruktion
• testad med upp till 46.000 lyft
 

Cross Silent på ett snabbköp där kundens komfort och 
välbefinnande	sätts	i	fokus.

Vi erbjuder också kundanpassade lösningar. 
Be om mer information eller besök www.micrologistic.com

Produkt (mått i mm)  PS2082

Kapacitet i kg   2000*

Lyfthöjd h3  h13 + 120

Gaffellängd l 915 & 1140 mm **

Bygghöjd h1  h13 + 412

Totalbredd b5  520, 680

Längd	utan	gafflar	 l2	 335

Totallängd  l1  l + 335

Gaffelbredd  e 160

Hjulavstånd  y  l + 25

Totalhöjd  h14  1170

Nedsänkt höjd – inställbart h13 85 til 93

Tyngdpunktsavstånd  c  l / 2

Frigång m2  h13  - 47

Styrvinkel   220°

Gaffelhjul – tvillingmonterade   Ø85 x 88

Styrhjul   Ø200 x 50

Egenvikt   62 kg (520 x 1140)

* Mekaniskt 2000 kg, de något mjukare hjulen 1500 kg
** Finns även med gaffellängder 600, 810, 970, 1066, 1220, 1520,   
   1800, 2000, 2400***  
*** Max 1.500 kg mekaniskt

De speciella gummi-
hjulen är skonsamma 
mot klinkersbelagda 
golv.

Med glidskenor vid 
gaffelspetsarna kan 
Cross Silent lätt köras 
in och ur lastpallar.

Tvillingmonterade 
gaffelhjul ger 
optimala styr-
egenskaper.

Ergonomiskt handtag 
ger användaren ett 
avslappnat grepp.

Cross Silent har 
permanent quicklyft.

www.logitrans.comwww.www.logitrans.com

PANTHER SILENT

Tekniska specifikationer
Pallvagn som säkrar en ljudlös och 
problemfri transport av olika pallar  
- även utomhus!

Optimal manövrerbarhet - inne och ute
l metallspån, småsten, snö etc. fastnat  
 inte på hjulen
l mycket korta byggmått bak gafflarna
l låg egenvikt och stor styrvikel
l optimal platsutnyttjan i trånga  
 utrymmen

Ljudnivå under 60 dBA
l speciella mjuka gummihjul 
 (både styr- och gaffelhjul)
l friktionsdämpade rörliga delar
l snäva toleranser

Lång livslängd och låga underhållskost-
nader
l robust konstruktion
l  testad med upp till 46.000 lyft

Panther Silent klarar även transport utomhus. Snö och 
grus - inga problem!

Panther Silent  på en supermarket där kundens komfort 
och välbefinnande sätts i fokus.

Vi erbjuder också kundanpassade lösningar.
Fråga efter mer information eller besök www.logitrans.com

De speciella gummihjulen är 
skonsamma mot klinkers-
belagda golv.

Med glidskenor vid gaffel-
spetsarna kan Panther Silent 
lätt köras in och ur lastpallar.

Få namn, logotype eller annan 
text utskuret i trekanten, eller 
välj en speciell färg på Panther 
Silent!

Ergonomiskt handtag ger an-
vändaren ett avslappnat grepp.

Tvillingmonterade gaffelhjul ger 
optimala styregenskaper.

Panther Silent har permanent 
quicklyft.

Produkt (mått i mm) PS2082

Kapacitet i kg 2000

Lyfthöjd h3 h13 + 120

Gaffellängd l 600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400*

Bygghöjd h1 h13 + 412

Totalbredd b5 520, 680

Längd utan gafflar l2 335

Totallängd l1 l + 335

Gaffelbredd e 160

Hjulavstånd y l + 25

Totalhöjd h14 1170

Nedsänkt höjd – inställbart h13 85 til 93

Tyngdpunktsavstånd c l / 2

Frigång m2 h13 - 47

Styrvinkel 220°

Gaffelhjul – tvillingmonterade Ø85 x 88

Styrhjul Ø200 x 50

Egenvikt 62 kg (520 x 1140)

* Reducerad kapacitet 1500 kg

www.logitrans.comwww.www.logitrans.com

PANTHER SILENT

Tekniska specifikationer
Pallvagn som säkrar en ljudlös och 
problemfri transport av olika pallar  
- även utomhus!

Optimal manövrerbarhet - inne och ute
l metallspån, småsten, snö etc. fastnat  
 inte på hjulen
l mycket korta byggmått bak gafflarna
l låg egenvikt och stor styrvikel
l optimal platsutnyttjan i trånga  
 utrymmen

Ljudnivå under 60 dBA
l speciella mjuka gummihjul 
 (både styr- och gaffelhjul)
l friktionsdämpade rörliga delar
l snäva toleranser

Lång livslängd och låga underhållskost-
nader
l robust konstruktion
l  testad med upp till 46.000 lyft

Panther Silent klarar även transport utomhus. Snö och 
grus - inga problem!

Panther Silent  på en supermarket där kundens komfort 
och välbefinnande sätts i fokus.

Vi erbjuder också kundanpassade lösningar.
Fråga efter mer information eller besök www.logitrans.com

De speciella gummihjulen är 
skonsamma mot klinkers-
belagda golv.

Med glidskenor vid gaffel-
spetsarna kan Panther Silent 
lätt köras in och ur lastpallar.

Få namn, logotype eller annan 
text utskuret i trekanten, eller 
välj en speciell färg på Panther 
Silent!

Ergonomiskt handtag ger an-
vändaren ett avslappnat grepp.

Tvillingmonterade gaffelhjul ger 
optimala styregenskaper.

Panther Silent har permanent 
quicklyft.

Produkt (mått i mm) PS2082

Kapacitet i kg 2000

Lyfthöjd h3 h13 + 120

Gaffellängd l 600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400*

Bygghöjd h1 h13 + 412

Totalbredd b5 520, 680

Längd utan gafflar l2 335

Totallängd l1 l + 335

Gaffelbredd e 160

Hjulavstånd y l + 25

Totalhöjd h14 1170

Nedsänkt höjd – inställbart h13 85 til 93

Tyngdpunktsavstånd c l / 2

Frigång m2 h13 - 47

Styrvinkel 220°

Gaffelhjul – tvillingmonterade Ø85 x 88

Styrhjul Ø200 x 50

Egenvikt 62 kg (520 x 1140)

* Reducerad kapacitet 1500 kg


