
The manufacturer reserves the right to make changes in technical spesifications as a result of product development
Our products are protected by several worldwide patents.
Meclift 2018

Wózek o zmiennym wysięgu

Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Kajetany, Klonowa 10
05-830 Nadarzyn
Tel. + 48 22 566 47 36
Fax +48 22 566 47 36
 biuro@zeppelin-polska.com 
www.zeppelin.pl

Producent Oy Meclift Ltd, Finland

Model  ML1812R [ML1612R]

Standardowy kolor  Orange (RAL2004) & Blue (RAL5002)

Parametry podnoszenia

Udźwig nominalny  18,000 kg [16,000kg]

Środek ciężkości ładunku  1,200 mm

Wysokość podnoszenia  6,000 mm

Wysuw teleskopu  2,500 mm

Prędkość podnoszenia  W zależności od położenia bomu 

Wymiary maszyny

Długość (bez osprzętu)  5,470 mm

Szerokość  2,160 mm

Wysokość (min)  2,265 mm

Rozstaw osi 3,950 mm

Prześwit  150 mm

Waga (bez osprzętu)  21,300 kg [20,800 kg]

Promień skrętu 5,250 mm

Standardowe widły  W x H x L 200x100x1800 

Specyfikacja techniczna

Silnik Diesel

Producent  Cummins

Model  QSB6, Stage IV/Tier 4F

Moc ISO 2534 149 @ 1900 kW @ obr/min

Max. moment obrotowy 929 @ 1500 Nm @ obr/min

Skrzynia biegów  Automatyczna 3-biegowa

Producent  ZF

Model  Powershift ZF WG171

Prędkość maksymalna  28 km/h

Oś napędowa

Producent  Kessler

Model  D81

Hamulce robocze Wielotarczowe mokre

Hamulec postojowy Tarczowy, aktywowany sprężyną

Opony

Przód  4x12.00-20

Tył  2x12.00-20

Opcje
–   Osprzęty, np. Coil Ram, Coil Clamps, 

Lifting Beams and Double Forks
–  Wiele opcji dostępnych na życzenie

www.zeppelin.pl
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Meclift™ ML1612R/ML1812R

“Obecnie używamy dwóch wózków Meclift ML1612R do zała-
dunku i rozładunku kontenerów w kręgi stali. Maszyny chara- 
kteryzują się unikalną konstrukcją. Dzięki małej wysokości 
całkowitej oraz wysuwanemu teleskopowi używamy wózka 
to wielu różnych prac transportowych. Czasami zastanawiamy 
się, w jaki sposób niektóre z tych zadań byśmy wykonali 
bez maszyn Meclift.”

Mr. Kazim Keskin
Menadżer opracji portowych 
Borusan Lojistik
Gemlik, Turcja 

“ML1812R to przemyślana koncepcja, w której zastosowano 
zaawansowaną technologię. Meclift zawsze szuka ulepszeń. 
Oprócz dobrej obsługi zawsze są zainteresowani, 
jak sprawdza się nasz sprzęt Meclift.”

Mr. René Kunst
Logistyka & Transport 
Vehicle management
Tata Steel, The Netherlands

“Dzięki Meclift specjalistyczne operacje stały się proste.”

Cezary Osipuk
DCT Gdańsk S.A.

Meclift™ ML1612R/ML1812R to unikalna, wielofunkcyjna maszyna. 
Jest jedyną maszyną na rynku o udźwigu nominalnym 16-18 ton, 
którą można wjechać do kontenera. 

Wózek porusza się szybko na ograni- 
czonych przestrzeniach, takich jak 
magazyny i statki towarowe. Oprócz 
ciężkich ładunków, ML1812R jest idealny 
do praktycznie każdego innego rodzaju 
transportu ładunków. Różne rodzaje 
osprzętów Meclift zwiększają możliwość 
korzystania z jednej maszyny do wielu 
celów. Kontenery wyposażone w kiesze-
nie na widły mogą być układane w trzech 
warstwach. Hydraulicznie podnoszona 
kabina zapewnia świetną widoczność 
nawet w przypadku przewożenia nie-
poręcznych ładunków. ML1812R jest ro-
związaniem przyjaznym dla środowiska.

Mniej maszyn w Twojej flocie skutkuje 
mniejszym zużyciem paliwa. Oznacza 
to również więcej przestrzeni i lepszą 
widoczność, co przekłada się na większe 
bezpieczeństwo i rzadsze uszkodzenia 
ładunków. ML1812R można transpor-
tować w kontenerze 20’. Przemyślana 
konstrukcja wózka zapewnia niezawod-
ną pracę nawet w najcięższych warun- 
kach. Zastosowanie komponentów 
wiodących producentów ułatwia serwis-
owanie i dostęp do części zamiennych 
– ML1812R to bezpieczny wybór.

Meclift bezpiecznie 
przewiezie Twój ładunek www.zeppelin.pl
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