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שינוע

ציוד לוגיסטי בע“מ

מגוון פתרונות שינוע וציוד למחסנים
מכירה

השכרה

ליסינג תפעולי-טרייד אין

חדשנות וטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם!
מודיעין  ,18סגולה פתח-תקווה ,משרד ,03-5441272 :פקסwww.shinua.com, shinua.office@gmail.com ,03-9041511:
מכירות -זאביק ,050-9431222 :בארי ,054-9419196 :זכריה ,050-7153775 :משה ,050-6561700 :רונן050-4893093 :

 02עגלות משטחים
העגלות הנמכרות בעולם של  EPלנהגי הפצה ומחסנים!

> HPL153
הרמה ונסיעה חשמלית
מטען פנימי  /חיצוני ליתיום
עומס מירבי  1,500ק"ג
משקל עצמי  130ק"ג

> HPL154/185
עגלה חשמלית
מטען חיצוני/פנימי 24וולט48/וולט
עומס  1,800/1,500ק"ג
משקל עצמי  160ק"ג

> WP201
עגלה חשמלית  48וולט
מטען פנימי/חיצוני לתיום
עומס מירבי  2,000ק"ג
משקל עצמי  250ק"ג

> BF111
עגלת משטחים ידנית
עומס  2,500ק"ג
גלגלים אוקולון/פוליאוריטן

> EPT20-18HJ
עגלה חצי חשמלית
מטען פנימי ג׳ל
עומס  1,800ק"ג
משקל עצמי  145ק"ג

> EPT18-ETac
עגלה חשמלית
מטען פנימי ג׳ל
עומס  1,800ק"ג
משקל עצמי  250ק"ג

> EPT20WA
עגלה חשמלית
מצבר תעשייתי
עומס  2,000/2,500ק"ג

> EPT20-RASS
עגלה חשמלית מגן מפעיל
מצבר תעשיתי
עומס  2,000ק"ג
הגה חשמלי

> EPT20-15ET
עגלה חשמלית
מטען פנימי ג׳ל
עומס  1,500ק"ג
משקל עצמי  145ק"ג

> EPT20-RA
עגלה חשמלית עם מדרך
מצבר תעשיתי  360אמפר
עומס  2,000/2,500ק"ג
היגוי חשמלי  /מכאני

 03מאספות/מלקטות
מלקטות  /מאספות במבחר גבהים ויישומים.

סדרת EPT

> מאספת הזמנות EPT20-RAP
נסיעה קדימה גם מחוץ לתא
היגוי חשמלי
מצבר  360אמפר
עומס מירבי  2.0טון

סדרת JX

> מאספת חשמלית JX0
גובה רצפה מקסימלי  3.0מטר
מצבר ג׳ל  /ליתיום
עומס מגש  90ק"ג

> מאספת חשמלית JX1
גובה רצפה מקסימלי  3.6מטר
מצבר תעשיתי
עומס מגש  230ק"ג

> מאספת חשמלית JX2-4
גובה רצפה מקסימלי  3.6מטר
מצבר תעשיתי
עומס קלשון  1טון

> מאספת חשמלית JX3
גובה רצפה מקסימלי  3.0מטר
מצבר נשלף/מטען פנימי
עומס קלשון  700ק״ג
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 04מלגזונים/ליפטרים
סדרת  ESמלגזונים לכל מטרה ויישום.

> ES10-10EM
מטען פנימי ג׳ל
עומס מירבי  1.2טון
גובה  2.0-1.6מטר

סדרת WA

> ES20WA

> ES15-15ES

HEAVY DUTY

מטען פנימי ג׳ל
עומס מרבי  1.5טון
גובה עד  3.60מטר

> ES20WA-16RA

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

מצבר תעשיתי
עומס  1.6-1.2טון
גובה עד  5מטר

מצבר תעשיתי
עומס  1.6-1.2טון
גובה עד  5מטר
אופציה :היגוי חשמלי/מדרך

מלגזונים מיוחדים

> ES06-CA

> ES1430-WA

> EST122
מטען פנימי ג׳ל
עומס מרבי  1.2טון
גובה  2.5מטר או  3מטר

> ES12-WAI

HEAVY DUTY

מצבר תעשיתי
עומס  1.6טון
גובה עד  5מטר
אופציה :הרמת גחון

> CQE

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

מצבר תעשיתי
עומס  600ק"ג עד  1.5טון
גובה עד  5מטר

מצבר תעשיתי
עומס  1.6טון
גובה עד  5מטר
רגליים עוקפות משטח

מצבר תעשיתי
עומס  1.5טון
גובה עד  5.5מטר
קלשון הייגש

 05גוררים חשמליים
גוררים מ 1-טון ומעלה ,בהתאמה לכל אתגר.

סדרת QDD

> QDD10/15
מטען פנימי ג׳ל
כושר גרירה  1.5-1.0טון

> QDD10/15T
מפעיל עומד
מטען פנימי ג׳ל
כושר גרירה  1.5-1.0טון

> QDD25P
גורר מפעיל עומד
מטען פנימי ג׳ל
כושר גרירה  2.5טון
פלטפורמת העמסה

> QDD45S
גורר מפעיל עומד
כושר גרירה  4.5טון
מצבר תעשיתי/ליתיום

> QDD60TSC
גורר מפעיל יושב
כושר גרירה  6טון
מצבר תעשיתי

> PE25S
גורר חשמלי
כושר גרירה  25טון

 05מלגזות דיזל

סדרת MAX8

מלגזות דיזל מ  1.5טון עד  45טון.

> CPCQ15-35T8
מנוע דיזל  -מיציבושי יפן
תיבת הילוכים  -אוקמורה יפן
תרנים עד  6מטר
עומס  3.5-1.5טון

> CPD45/100T8
מנוע דיזל קמינס ארה״ב
תיבת הילוכים  2מהירויות
עומס  10.0-4.5טון

שינוע

ציוד לוגיסטי בע“מ

 06מלגזות חשמליות
מלגזות חשמליות מ  1.0טון ועד  7.0טון.

> VF25
מצבר תעשיתי
גובה עד  6מטר
כושר הרמה  3.5-2.5טון

> CPD15FJ

מנוע 48V AC

מצבר תעשיתי
גובה הרמה עד  4.80מטר
כושר הרמה  2.0-1.5טון

> CPD18TV8

רדיוס

מנוע 48V AC

מצבר תעשיתי
גובה הרמה עד  6מטר
כושר הרמה  2.0-1.8טון

>  - CQD16RVמפעיל יושב
מנוע 48V AC
מצבר תעשיתי
גובה הרמה עד  11מטר
כושר הרמה  2.0-1.2טון

> CPD45/50F8
מנוע 80V AC
מצבר ליתיום
גובה הרמה עד  6מטר
כושר הרמה  5.0-4.5טון

> CPD15LE
מנוע 48V AC
מצבר ליתיום
גובה הרמה עד  4.5מטר
כושר הרמה  1.5טון

>  - CQD15Sמפעיל עומד
מנוע 48V AC
מצבר תעשיתי
גובה הרמה עד  7.5מטר
כושר הרמה  1.5-1.2טון

 07מלגזות ליתיום חשמליות
סדרת המלגזות החשמליות בטכנולוגיית ליתיום  -הדור הבא כבר כאן!

> EFL181

> CPD20LS

מנוע 48V AC

מנוע 48V AC

מצבר ליתיום
גובה הרמה  4.80מטר
כושר הרמה  1.8טון

מצבר ליתיום
גובה הרמה עד  6מטר
כושר הרמה  2טון

> CPD20LIS

מנוע 48V AC

מצבר ליתיום
גובה הרמה עד  6מטר
כושר הרמה  2טון

> CPD15-35LI
מנוע 48V AC
מצבר ליתיום
גובה הרמה עד  6מטר
כושר הרמה  3.5-1.5טון
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ליתיום במקום דיזל
גם בפנים ,גם בחוץ!

טכנולוגיית ליתיום

הדור החדש במלגזות!
EFL302
מלגזת ליתיום דו שימושית  -למחסנים ולחצר
שקטה ונקיה  83% -חיסכון בהוצאות!
מבין לקוחותינו:

לוגיסטי-קר

ציוד לוגיסטי בע“מ
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