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 Charakterystyka   

 

1.01 Marka  LEVA 

1.02 Oznaczenie modelu producenta  LPEPT1.5 

1.03 Zasilanie  Akumulator 

1.04 Sposób obsługi (operator)  Prowadzony ręcznie 

1.05 Udźwig Q (kg) 1500 

1.06 Wysokość środka ciężkości c (mm) 600 

1.08 Odległość ładunku, od osi do czoła wideł x (mm) 995 

1.09 Rozstaw osi y (mm) 1190 

 Ciężar   

2.01 
Ciężar pojazdu bez obciążenia przy max 
naładowaniu akumulatora 

kg 65 

 Koła/Opony   

3.01 Typ opony   Poliuretan 

3.02 Rozmiar opony, przednie Ø (mm) 195x70 

3.03 Rozmiar opony, tylne Ø (mm) 80 

3.05 Liczba kół, przód/tył  1x-2/4 

 Wymiary   

4.04 Wysokość podnoszenia h3 (mm) 200/190 

4.09 
Wysokość ramienia sterownicy / konsoli 
sterującej (min./maks.) 

h14 (mm) 700/1250 

4.15 Maksymalna wysokość opuszczonych wideł h13 (mm) 85 

4.19 Całkowita długość  l1 (mm) 1654 

4.20 Długość do wideł l2 (mm) 504 

4.21 Całkowita szerokość b1 (mm) 562 

4.22 Wymiary wideł (grubość, szerokość i długość) s/e/l (mm) 53/160/1150 

4.25 Szerokość zewnętrzna wideł b5 (mm) 550 

4.32 Prześwit przy opuszczonych widłach m2 (mm) 32 

4.33 
Szerokość robocza dla palety 1000 x 1200, 
obciążenie poprzeczne 

Ast (mm) 1854 

4.34a 
Szerokość robocza dla palet 800 x 1200, 
obciążenie wzdłużne 

Ast (mm) 1904 

4.35 Promień skrętu  Wa 1454 

 Osiągi   

5.01 Szybkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku km/h 4.3/4.8 

5.02 
Szybkość podnoszenia, z ładunkiem/bez 
ładunku 

mm/s 35/45 

5.03 Szybkość obniżania, z ładunkiem/bez ładunku mm/s 80/37 

5.08 
Max zdolność pokonywania wzniesień, z 
ładunkiem/bez ładunku 

% 5/10 

5.10 Hamulce zasadnicze - Elektryczne 

 Silnik elektryczny   

6.01 
Moc silnika napędowego (obciążenie przez 60 
min.) 

kW 0.65 

6.02 
Moc silnika układu podnoszenia, współczynnik 
obciążenia 15% 

kW 0.8 

6.03 
Akumulator wg. zgodnie z DIN 43531/35/36 A, 
B, C, No 

- No 

6.04 
Napięcie akumulatora/pojemność 
rozładowania 3-godzinnego 

V/Ah 24/50 (2x 12V) 

6.05 Masa akumulatora Kg 36 

- Wymiary baterii mm 228x138x214 

 Inne   

8.01 Typ sterowania napędem - Bezstopniowe  

- Sterowanie napędem - CURTIS DC 

- Rodzaj ładowarki  - Wewnętrzna  

8.04 Poziom hałasu db (A) 70 
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LEVA wózek paletowy z napędem - mały, ale mocny. 

Wózek paletowy LEVA LPEPT1.5 jest wszechstronnym urządzeniem przeznaczonym do podstawowej i średniej 

intensywności pracy dla transportu wewnętrznego materiałów, do 1,5 tony. Idealny do warsztatu, dla handlu 

detalicznego, do małych supermarketów i ogólne pracy magazynowej, to także idealne rozwiązanie dla pomieszczeń 

o ograniczonej przestrzeni np. kontenery ładunkowe. Jest to urządzenie bardzo wydajne, pozwalające  pracować bez 

wysiłku i wydajnie w najmniejszych przestrzeniach, dzięki niewielkim wymiarom i intuicyjnej kontroli.  LPEPT1.5 jest 

elastycznym i łatwym w użyciu narzędziem pracy na magazynie. LPEPT1.5 jest zaprojektowany zgodnie z potrzebami 

operatorów i oferuje niezrównaną zwrotność dzięki kompaktowym wymiarom i bardzo małym promieniu skrętu. Został 

zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną wydajność przy minimalnym koszcie, z zachowaniem wysokiej jakości 

konstrukcji. Daje stabilną i trwałą platformę. Jest to narzędzie bardzo elastyczne, zwiększające produktywność.  

 

 
 

 

Cena netto 2550 EUR* 
*  Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.   
     Cennik obowiązuje do 31.12.2017r.   
     Szczegóły oferty u naszych przedstawicieli. 

 


