
AEDES VP VILLÁS EMELŐ

ALAPFELSZERELTSÉG
  ÉS ELŐNYÖK

SERIENAUSSTATTUNG
UND VORZÜGE

STANDARD EQUIPMENT
AND ADVANTAGES

HU DEU ENG

•  Can be mounted on all AEDES BOX-LIFT forklifts 
(specify the model)

•  160° rotation angle - right side rotation4

•  Suitable for 1120 x 1120 x h 770 mm bins -
(585 mm height or other measures upon request)

•  Hydraulic bin holder arm4 on the top
•  FIXED side arm
•  Fixed loading forks (breadth 700 mm)

can not be turned up and adjusted

•  Kippvorrichtung passend für Anbaustapler
AEDES BOX-LIFT (Modell angeben)

•  Drehwinkel 160° - Drehrichtung rechte Seite4

•  Für Großkisten 1120 x 1120 x h 770 mm - 
(Höhe 585 mm und andere Maße auf Anfrage)

•  Oberer hydraulischer Halterarm4 zum Blockieren 
der Großkiste

•  Seitenarm FIX
•  Fixe Ladegabeln (Breite 700 mm)

nicht hochklappbar und nicht verstellbar

•  Minden AEDES VILLÁS EMELŐRE felszerelhető.
(típus megadása) 1

•  Forgatható emelővillával- jobb oldalra 160°-os 
elforgatás 2

•  Alkalmas 1120 x 1120 x h 770 mm -es ládákhoz 
(585 mm magasság vagy ettől eltérő méret kérésre)

•  Hidraulikus felső ládatartó kar, 2 

•  Rögzített oldalkar

•  fix rakodóvilla (szélessége 700 mm)

Jobb oldalra 160 °-ban elforgatható emelővilla. Minden AEDES VILLÁS EMELŐRE felszerelhető. 
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A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. 

A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. 

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

a nagyobb ládák blokkolásához

1 Rendeléskor kérjük a villás emelő típusát szíveskedjen megadni!
2 Traktor igény: egy kettős működésű hidraulikus elosztó



VP sorozat
TÍPUS

OBL.OVP500 VP 500 500 kg 160° 120 kg

ACCESSORI

HU DEU ENG

ZUBEHÖR ACCESSORIESART.

1 vagy 2 "FEM” mozgató 
ipari villás emelőhöz

AEDES VILLÁS EMELŐ gyorscsatlakozó
előkészítés a villák leszerelése nélkül

Mechanikusan állítható oldal- és 
 ládatartó kar (GIR / VP) 

Rögzítő készlet 4 tömlővel az
FL sorozathoz

Rögzítő készlet 2 tömlővel a 
FRUIT / POWER / TRIPLEX sorozathoz

Rögzítő készlet 4 tömlővel a 
FRUIT / POWER / TRIPLEX sorozathoz

Anbau-Haken “FEM“ 1 oder 2
für Industriestapler

Vorrichtung Schnell-Montage an AEDES BOX 
LIFT ohne die Gabeln abzunehmen

Seitenarme und Halter mechanisch einstellbar 
(GIR / VP) 

Montage-KIT mit 4 Anschlussschläuche
für Serie FL

Montage-KIT mit 2 Anschlussschläuche
für Serie FRUIT / POWER / TRIPLEX

Montage-KIT mit 4 Anschlussschläuche
für Serie FRUIT / POWER / TRIPLEX

Hooks “FEM” 1 or 2 for industrial forklift

Predisposition for quick attachment on 
AEDES BOX LIFT without removing the forks

Side arms and holders mechanically
adjustable (GIR / VP)

Mounting-KIT with 4 hoses
for FL series

Mounting-KIT with 2 hoses
for series FRUIT / POWER / TRIPLEX

Mounting-KIT with 4 hoses
for series FRUIT / POWER / TRIPLEX

OBL.ROVFEM

OBL.A00033

OBL.A00057

OBL.A00029

OBL.A00030

OBL.A00031 
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A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. 

A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. 

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!
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