12 REDENEN OM EEN BT LIFTER TE KOPEN

1. Ergonomisch gevormde polymeer
handgreep
Door het ergonomische design voelt de handgreep comfortabel aan en is makkelijk in de bediening. Door het gebruik van
een polymeer handgreep voelt deze “warm” aan t.o.v. een stalen handgreep. Het gesloten ontwerp beschermt de
handen van de gebruiker.

2. Robuuste disselboom
De extra verstevigde en gelaste disselboom is sterk en betrouwbaar en zorgt voor een langere levensduur.

3. Roestvrij stalen instelbare daalketting
Biedt maximale betrouwbaarheid en bied de mogelijkheid tot instellen van de daalsnelheid. De soepele werking geeft
meer veiligheid tijdens gebruik. Daarnaast is de daalketting in RVS uitgevoerd en dus een langere levensduur heeft dan
een standaard daalketting.

4. BT Lowering Control
Het roestvrij stalen daalventiel zorgt voor een geleidelijke daling en dus veiliger bij zware lasten. Door de roestvrij
stalen uitvoering een langere levensduur.

5. Dubbele kogellagers
De dubbele kogellagers zorgen voor een beteren wendbaarheid en verlagen de benodigde inspanning. Het nauwkeurig
positioneren van de lading wordt hierdoor vergemakkelijkt.

6. Massief stalen duwstangen
De duwstangen van de BT lifters zijn vierkant en gemaakt uit massief staal. De duwstangen zijn zo geplaatst dat bij
kortstondige overbelasting de kans op vervorming sterk teruggebracht word.

7. Gerobotiseerd laswerk
De kwaliteit van het gerobotiseerd laswerk verbeterd de sterkte en betrouwbaarheid van de palletwagen. Platen tussen
de vorken voorkomt kromtrekken.

8. Hoogwaardig staal
Door het gebruik van hoogwaardig staal is de pomwagen zeer sterk en toch licht van gewicht en gemakkelijker in gebruik.
Verstevigde, licht gebogen en afgeronde vorktips wat het in- en uitrijden van pallets makkelijker maakt.

9. Oploopwiel
Door het oploopwiel kun je makkelijker een pallet in- en uitrijden. Het verhoogd ook de productiviteit en verminderd
vorkslijtage.

10. 10 / 12 smeerpunten
Aan beide zijde van de palletwagen zijn smeerpunten geplaatst. Hierdoor is onderhoud aan de truck makkelijker en zorgt
ervoor dat de pompwagen langer meegaat. Daarnaast zijn de bussen van messing en vervangbaar.

11. Markering op de vorken
De markering maakt het makkelijker om de positionering van de pallet op de truck te bepalen. Het helpt ook schade aan
lasten te verminderen.

12. Poederlak coating
De BT Lifter serie trucks zijn met poederlak gecoat waardoor roest geen kans krijgt daarnaast is deze coating
milieuvriendelijk.
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