
PANTHER 
MAXI

Panther motorlyftvagn  
– lätt och smidig transport

Motorlyftvagnen Panther Maxi, med 
en kapacitet på 1800 kg, flyttar många 
pallar både enkelt och ljudlöst. Den 
kompakta konstruktionen och möjlighe-
ten att arbeta med handtaget upprätt 
garanterar ett optimalt platsutnyttjande i 
mycket trånga områden.

Den kraftiga konstruktionen med an-
vändande av kvalitetsmaterial ger en 
lång livslängd och låga underhållskost-
nader. 

Fokus läggs på såväl användarens sä-
kerhet som ergonomiska arbetsförhål-
landen. Det ergonomiskt korrekta hand-
taget ger användaren ett avslappnat 
grepp. Motorbroms, centralt placerade 
kontrollknappar och en säkerhetsknapp 
som kan aktiveras i alla lägen garante-
rar säkra manövrer.

60 års erfarenhet av  
LIFTING PERFORMANCE 



PANTHER MAXI
Prestanda

 · Kapacitet 1800 kg 
 · AC-teknik (Curtis controller)
 · Lång driftstid per laddning
 · Enkel inställning av t.ex. körhastig-

het, acceleration och retardation
 · Mjuk acceleration
 · Hastighetsreglering

Hållbarhet 

 · Inga kolborstar i hjulmotorn
 · Enkelt underhåll
 · Låga underhållskostnader
 · Lättåtkomliga komponenter

Platsutnyttjande

 · Kompakt konstruktion
 · Arbetar med handtaget upprätt
 · Smalare än bredden av en  

europapall

Produkt (mått i mm) Panther Maxi

Kapacitet i kg 1800

Lyfthöjd h3 200

Gaffellängd l 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520

Bygghöjd h1 817

Totalbredd b5=520/680 mm b1 600/680

Gaffelspännvidd b5 520, 680

Gaffelbredd e 158

Längd utan gafflar l2 450

Totallängd l1 450 + l

Totalhöjd h14 1296

Nedsänkt gaffelhöjd h13 85

Tyngdpunktsavstånd c l/2

Hjulavstånd (l=1140) y 1256

Gångbreddsbehov Ast 1890 (palle: 1200 x 800)*

Styrvinkel 210o

Svängradie (l=1140) 1410

Åkmotor (elektroniskt variabel) 24 V 1,2 kW

Hastighet m/u last 5/6 km/h

Pumpmotor 24 V 1,2 kW

Lyfthastighet m/u last 35/50 mm/s

Sänkhastighet m/u last 115/40 mm/s

Max. stigning (1800 kg) 10 %

Egenvikt i kg med 1140 mm gafflar (utan batteri) 205

VI ERBJUDER ÄVEN SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR 
Be om mer information eller besök vår webbplats 

Möjlig att manövrera 
med handtaget upprätt. 
Central placering av alla 
kontrollknappar.

Lätt åtkomst till alla 
komponenter ger 
okomplicerad service 
av trucken.

Kraftig konstruktion 
garanterar en lång 
livslängd och låga 

underhållskostnader.

Panther Maxi rekom-
menderas för tyngre 
palltransport, t.ex. 
ombord på lastbilar.

* Tester visar att 1610 mm räcker.
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