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GOLIA 

Εξοπλισμός για ανύψωση 

 

Περιγραφή 

Το GOLIA μια ανυψωτική παλετοφόρα η οποία πληροί τις απαιτήσεις 
μεταφοράς και ανύψωσης προϊόντων με απλό, ασφαλή και οικονομικό 
τρόπο σε βιομηχανικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα. Ιδιαίτερα 
κατάλληλο για ανύψωση πορτών ή παραθύρων και πλαισίων τζαμιών. 
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Μπορεί εύκολα να ανυψώσει φορτία μέχρι και 280 kg χάρη στην 
μονάδα μείωσης την οποία μπορεί να λειτουργήσει κανείς είτε 
χειροκίνητα είτε μέσω ενός τρυπανιού-βιδολόγου. Είναι εξοπλισμένο με 
μια εύχρηστη λαβή και 3 μεγάλους τροχούς ώστε να εξασφαλίσει μια 
εύκολη και ασφαλή μεταφορά φορτίου. Η δυνατότητα περιστροφής της 
κολώνας αλουμινίου κατά 180ο

 και η δυνατότητα προσθήκης ομάδας 
αντίβαρου επιτρέπει την μετακίνηση προεξεχόμενων βαρών και την 
φόρτωση ως φύλλα γυαλιού. Το ιδιαίτερο σύστημα επιτρέπει την 
δίπλωση 2 ποδιών μειώνοντας το πλάτος μόνο σε 74cm κάνοντας 
εύκολη την εισαγωγή μιας πόρτας και την μεταφορά σε αυτοκίνητα και 
μικρά φορτηγά. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Ανώτατος βάρος που μπορεί να ανυψωθεί: 280 Kg (Εικ.1) 
 Ανώτατη ταχύτητα πάνω/κάτω: 200 rpm τρυπάνι 
 Ύψος εργασίας: Εικ.2 (οι διαστάσεις εκφράζονται σε mm) 

Βασικά εξαρτήματα 

 Οδηγίες/εγχειρίδιο συντήρησης 

 Μανιβέλα μονάδας μείωσης 

 Σύζευξη μονάδας μείωσης 

 Τροχοί φόρτωσης/εκφόρτωσης 

Προαιρετικά 

 Αντίβαρο 

 Μονό περονοφόρο 

 Μονό περονοφόρο με περιστρεφόμενη τοποθετημένη δοκό 

 Βεντούζες (4 τεμάχια) με στοπ γυαλιού. Ανώτατο βάρος: 280 Kg 
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Ανώτατο βάρος που μπορεί να ανυψωθεί (Εικ.1) 

 

Ύψος 

Απόσταση του φορτίου από το έδαφος 

Απόσταση 

Δείχνει την απόσταση στην οποία το κέντρο βαρύτητας του φορτίου 
μπορεί να τοποθετηθεί από τους ιστούς σύμφωνα με το βάρος τους. 

Παράδειγμα 

Εάν το φορτίο είναι 180 kg τοποθετημένο σε ύψος 2 μέτρων από το 
έδαφος, το κέντρο βαρύτητας του φορτίου πρέπει να είναι το λιγότερο ή 
ίσο από 700 mm από τους ιστούς αλουμινίου.  
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Ύψος εργασίας (Εικ.2 ) 

 

Κατά την χρήση μικρών περονοφόρων, το ανώτατο βάρος που μπορεί να ανυψωθεί 
(εγγυημένο για το συνολικό ύψος) είναι αυτό που παρουσιάζεται στο σχήμα, με το 
κέντρο βαρύτητας να είναι 250 mm από την όρθια θέση 

 

Κατά την χρήση  μονού περονοφόρου, το ανώτατο βάρος που μπορεί να ανυψωθεί 
(εγγυημένο για το συνολικό ύψος) είναι αυτό που παρουσιάζεται στο σχήμα 


