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Panther  
- comfortabel paletvervoer
Optimale werkcondities voor de gebruiker - ergono-
misch correct handvat en speciale wielen verzekeren 
een minimale startkracht en het ergonomisch correct 
behandelen van zelfs zware paletten - zowel 
trekkend als duwend.

Geen beschadiging aan de omgeving, paletten en 
goederen - de Panther heeft een elegant design met 
afgeronde hoeken.

Het design voorkomt arbeidsletsels en belasting 
voor de gebruiker - Logitrans focust op veiligheid en 
ergonomische werkomstandigheden. De ergono-
misch correcte vormgeving van het handvat geeft 
een relaxte grip voor de gebruiker.

De hoge kwaliteit van dit toestel is verzekerd dankzij 
een uitgebreid testprogramma, en dankzij de samen-
werking met Gezondheids- en veiligheidsexperten.

Permanente

Quick Lift
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Technische specificaties
De Panther is een sterke en betrouw-
bare paletwagen waarmee u verschil-
lende paletafmetingen kan behandelen.

Optimale wendbaarheid en benutting 
van ruimte dankzij
l zeer korte achterbouw
l laag eigengewicht en kleine draaicirkel

Lange levensduur en lage onderhouds-
kosten dankzij
l sterke constructie
l getest tot 46.000 heffingen

Geluidloos rijden dankzij
l minimale frictie bewegende delen
l nauwe toleranties

Roestvrij staal en explosievrije palet-
wagens eveneens verkrijgbaar.

Gemakkelijk werken in gelijk welke enge ruimte verzekerd.

Aanpasbare vorkhoogte – geen problemen met lage en 
versleten paletten.

Wij bieden eveneens op maat gemaakte oplossingen. 
Vraag meer informatie, of bezoek www.logitrans.com

Ergonomisch handvat verzekert 
een relaxte grip. Kan voorzien 
worden van naam/afdeling.

De beugels aan de vorkuiteinden
garanderen een gemakelijk 
inrijden en uitrijden van paletten.

De bedrijfsnaam of logo kan 
uitgesneden worden uit de 
driehoek van de Panther.

Permanente Quick Lift. Verschillende wieltypes volgens 
nood van gebruiker.

Verkrijgbaar in verschillende 
vorklengtes.

Toestel (gemeten in mm) 1672 1682 2572 2582 3072 3082

Capaciteit - kg 1600 2500 3000

Hefhoogte h3 h13 + 120

Vorklengte l 600, 810, 970, 1140 600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 
1220, 1520, 1800, 2000, 2400*

600, 810, 915, 970,
1140, 1220, 1520

Totale hoogte h1 h13 + 412

Vorkbreedte b5 450 520, 680 520, 680

Lengte achterbouw l2 335

Totale lengte l1 l + 335

Vorkbreedte e 125 160

Wielbasis y l + 25

Totale hoogte h14 1170

Laagste positie - aanpasbaar h13 75 to 83 85 to 93 75 to 83 85 to 93 75 to 83 85 to 93

Laadcentrum c l / 2

Plaats onder de vorken m2 h13 - 47

Draaicirkel van wielen 220°

Vorkwielen – enkel  Ø75 x 68 Ø85 x 68 Ø75 x 90 Ø85 x 90

Vorkwielen – tandem Ø75 x 68 Ø85 x 68 Ø75 x 68 Ø85 x 68

Stuurwielen Ø200 x 50

Eigengewicht 59 kg (450 x 1140) 62 kg (520 x 1140) 68 kg (520 x 1140)

* Verminderde capaciteit 1500 kg



www.logitrans.comwww.www.logitrans.com

Silent

Panther Silent beheerst ook de 
outdoor uitdagingen…
De speciaal ontworpen wielen van de Panther 
Silent maken het mogelijk om ook buiten te werken 
– zonder problemen. Metaalresten, kleine stenen en 
sneeuw blijft niet aan de wielen kleven, en doet ze 
niet blokkeren!

Tegelijkertijd verzekeren de speciale wielen een 
geluidloos transport. De palletwagen is bijgevolg 
op maat gemaakt voor elke supermarkt en elke 
DHZ, vermits deze hun klanten een serene en 
rustige koopomgeving willen aanbieden , terwijl het 
personeel toch de rekken moeten vullen en allerlei 
paletten moeten aanbrengen. De stille palletwagen 
is tevens een aanwinst in gebouwen met zowel 
winkels als woonruimtes ineen.

De wielen zijn gemaakt om te rijden op fijne, 
delicate vloeren en natuursteen wat men dikwijls
gebruikt in winkels. De Panther Silent spaart 
daarom onderhoudskosten uit te wijten aan slijtage 
en beschadigingen aan de vloeren, zoals aan natuur-
steen. De Panther Silent is een omgevingsvriende-
lijke paletwagen met een lange levensduur!

PANTHER SILENT
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PANTHER SILENT

Technische specificaties
Panther Silent verzekert een stil en 
gemakkelijk palletvervoer - ook voor 
buiten !

Optimale wendbaarheid - binnen en 
buiten
l  Metaalresten, kleine stenen, sneeuw 
 enz kleven niet aan de wielen
l zeer korte achterbouw 
l laag eigengewicht en kleine draaicirkel
l optimale plaatsbenutting 

Testresultaten lager dan 60 dBA
l speciale zachte rubberen wielen   
 (zowel stuur- als vorkwielen)
l minimale frictie tussen bewegende 
 delen
l nauwe toleranties

Lange levensduur en lage onderhouds-
kosten dankzij
l sterke constructie
l getest tot op 46000 heffingen

De Panther Silent kan ook buiten werken. Metaalresten, 
kleine stenen en sneeuw blijven niet aan de wielen kleven.

Panther Silent in een supermarkt, waar het comfort en 
welzijn van de klant primeert.

Wij bieden eveneens op maat gemaakte oplossingen.
Vraag meer informatie, of bezoek www.logitrans.com

De speciale rubberen wielen zijn 
zacht voor delicate vloeren.

De beugels aan de vorken 
verzekeren een gemakkelijk in- 
en uitrijden van paletten.

Naam, logo of een andere tekst 
kan uit de driehoek worden 
uitgesneden, of u kan kiezen 
voor een andere kleur.   

Ergonomisch handvat verzekert
een relaxte grip.

Dubbele wielen voor gemakkelijk
veranderen van richting.

De Panther Silent is voorzien 
van een permanente quick lift.

Toestel  (gemeten in mm) PS2082

Capaciteit in kg 2000

Hefhoogte h3 h13 + 120

Vorklengte l 600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400*

Totale lengte h1 h13 + 412

Vorkbreedte b5 520, 680

Lengte zonder vorken l2 335

Totale lengte l1 l + 335

Vorkbreedte e 160

Wielbasis y l + 25

Totale hoogte h14 1170

Laagste positie - aanpasbaar h13 85 til 93

Laadcenterpunt c l / 2

Ruimte tussen vorken en grond m2 h13 - 47

Draaihoek van de wielen 220°

Vorkwielen - dubbel Ø85 x 88

Stuurwielen Ø200 x 50

Eigengewicht 62 kg (520 x 1140)

* Verminderde capaciteit 1500 kg


