
TARTILI MANUEL TRANSPALET
PTM ES Serisi

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Tartı özellikli PTM ES serisi, taşıdığınız yükün ağırlığını ölçerek operasyonda ölçüm 
işlemi için farklı bir tartım operasyonuna gerek kalmadan pratik çözüm sağlar.

UYGULAMA ALANLARI
• Üretim alanlarında kısa mesafe taşıma
• Özel yüklerin taşınması
• Yük ağırlığının ölçülmesi gereken operasyonlar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
• Hassas tartı (+/-500 grama kadar hassasiyet)
• 32 mm boyunda kırmızı LED ekranlı elektronik gösterge
• Dört farklı noktadan kg veya lb cinsinden ölçüm

4 noktadan yük ölçümü
sayesinde hassas sonuç

İsteğe bağlı olarak eklenen yazıcı donanımı



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Liftfit, ürünlerini sürekli olarak geliştirmektedir. Bu nedenle HASEL ve Liftfit bu broşürde geçen model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme 
hakkını saklı tutar. HASEL ve/veya Liftfit tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak hak edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan 
aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri, fikir vermek için kullanılmış olup, Türkiye’deki sunulanlardan farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar 
nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler, ulusal ve AB yasaları yada iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Liftfit 
ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gerekliliklerde göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için HASEL İstif Makinaları San. ve Tic. A.Ş. ile iletişime geçin.

 

Mescit Mah. Demokrasi Cad. No:21-29 34956 
Tuzla/İstanbul
iletisim@hasel-liftfit.com
hasel-liftfit.com

TARTILI MANUEL TRANSPALET
PTM ES Serisi

hasel-liftfit.com

L

S

S

W / B

H1

H4
d

D

PTM-25 ES PTM-25 ES PMODEL
Temel Özellikler
1.1 Yük kapasitesi (kg) 2500 2500
1.2 Pompa tipi  Manuel Manuel
Tekerlekler ve Lastikler
2.1 Yük/sürüş tekerlek malzemesi  Poliüretan Poliüretan
2.2 Sürüş tekerleği boyutları (çap x en), ΦD (mm) 180x50 180x50
2.3 Yük tekerleği tipi  Tandem Tandem
2.4 Yük tekerleği boyutları (çap x en), ΦD (mm) 70x70 70x70
Ölçüler
3.1 Minimum çatal yüksekliği, H1 (mm) 78 78
3.4 Maksimum kaldırma yüksekliği, H4 (mm) 198 198
3.5 Çatal aralığı (dıştan dışa), W (mm) 540 540
3.6 Çatal uzunluğu, L (mm) 1150 1150
3.7 Çatal genişliği, S (mm) 160 160
3.9 Ekipman ağırlığı (kg) 96 108,5
3.11 Ekipman genişliği, B (mm) 540 540


