
Innowacyjny produkt 

z szerokim wachlarzem osprzętów  

oznacza bezpieczną i efektywną pracę. 
. 



Trzpień 
•  Meclift  wyposażony w trzpień może transportować 

zwoje o ciężarze bliskim udźwigowi nominalnemu 
maszyny. 

•  Modele ML1612R i ML1812R z trzpieniem mogą 
wjeżdżać do kontenera wraz ze zwojami 

•  Dzięki zmiennemu wysięgowi kontener może być 
ładowany z zewnątrz 

•  Modele ML3012RC i ML4212RC mogą sięgnąć do 
wnętrza kontenera, dzięki zoptymalizowanym wymiarom 
karetki. ML4212RC , który charakteryzuje się wysięgiem 
wynoszącym 3250mm sięga do końca kontenera 20’. 

•  Przesuw boczny zapewnia pozycjonowanie zwoju 
wewnątrz kontenera 

•  Trzpień zawieszany za pomocą haków – tak samo jak 
widły 

•  Możliwość dopasowania parametrów trzpienia do 
wymagań 

•  Podwójny trzpień na zapytanie 

Dostępne dla: 16, 18, 30 i 42t 



Trzpień dla ML1812R 

ML1812R – wykresu udźwigu z trzpieniem 



Trzpienie dla ML 1812R 
Dwie poniższe wersje są standardowe  
Inne wymiary dostępne na zapytanie (wysokość i długość trzpienia) 

Waga 1010 kg 



Trzpień regulowany 
•  Regulowana wysokość trzpienia pozwala na 

transport zwojów o różnej średnicy 
•  Regulowany trzpień może zastąpić wiele 

klasycznych trzpieni 
•  Mocowanie za pomocą haków – tak samo jak widły 

Waga 2640 kg (trzpień) 

Dostępne dla: 16, 18, 30 i 42t 



Chwytak do zwojów 
•  Meclift  wyposażony w chwytak do zwojów może 

transportować zwoje o ciężarze bliskim udźwigowi nominalnemu 
maszyny. 

•  Gwarantuje szybki załadunek/rozładunek kontenerów i 
naczep 

•  Płyty chwytaka są wymienne z widłami 
•  Mocowanie za pomocą haków – tak samo jak widły 
•  Ścisk realizowany jest przez ten sam układ hydrauliczny co 

pozycjonowanie wideł 

•  Inne wymiary dostępne na zapytanie  

Waga 920 kg 

Dostępne dla: 16, 18, 30 i 42t 



Chwytak do zwojów 
 

ML1812R – wykres udźwigu z chwytakiem do zwojów 



Trawers do długich ładunków 
•  Trawers zaprojektowany do transportu bardzo 

długich ładunków taki jak rury czy belki 
•  Możliwy transport Big-Bag’ów 
•  Trawers o długości 6m oraz dodatkowy wysięg 

Meclift’a znacznie ułatwia załadunek i 
rozładunek kontenerów i naczep 

•  Trawers może pracować z każdym modelem 
Meclift 

•  Mocowanie za pomocą haków – tak samo jak widły 
•  Inne wymiary dostępne na zapytanie  
 

Dostępne dla: 16, 18, 30 i 42t 



ML1812R wykres udźwigu z trawersem 



Trawers dla ML16/1812R 

Waga 1270 kg 



Podwójne widły 
•  Za pomocą podwójnych wideł można 

transportować jednocześnie cztery euro 
palety lub podobny ładunek  

•  Korzystanie z podwójnych wideł oszczędza czas 
w załadunku kontenerów i naczep: na przykład 
20-stopowy kontener może być w pełni 
załadowany „na dwa razy” 

•  Nie ograniczają udźwigu 
•  Mocowanie za pomocą haków 
•  Nie blokuje funkcji przesuwu bocznego i pozycjonera 

Waga 1540 kg / para 

Dostępne dla: 16, 18, 30 i 42t 



C-hook dla  ML3018RC 
•  C-hook posiada hydrauliczny obrót o 360° i pochył 

o 64° 
•  Przy obrocie o 360 ° operator może precyzyjnie 

i bezpiecznie ustawić zwój, na przykład w 
ciężarówce, otwartym wagonie lub wewnątrz 
statku 

•  Udźwig wynosi 30.000 kg, dla modelu ML3018RC   
•  Mocowanie za pomocą haków – tak samo jak widły 
•  Wymagana jest dodatkowa funkcja hydrauliczna 



C-hook dla  ML3018RC 

Waga 4663 kg 



Loading box   dla ML3012RC 
•  Loading Box umożliwia szybki i bezpieczny 

załadunek i rozładunek długich aluminiowych 
prętów 

•  Nie powoduje uszkodzenia towaru 
•  Mocowanie za pomocą haków – tak samo jak widły 

•  Meclift ML3012RC wyposażony w Loading Box to jedyna 
maszyna na świecie zdolna do załadunku kontenera 40’ 
7m prętami aluminium o łącznej wadze 11,300 kg  

Waga 2160 kg 

Dostępne dla: 30 i 42t 



Wciągarka dla ML1812R 
•  Meclift™ ML1612R  lub ML1812R  można 

doposażyć w 16 tonową wciągarkę 
hydrauliczną i używać jak mobilny dźwig 

•  Wciągarka posiada własny stojak 
•  Mocowanie za pomocą haków – tak samo jak widły 
•  Wymagana dodatkowa funkcja hydrauliczna 

Waga 1800 kg 



Bogey rollers 
•  Meclift bogey rollers zwiększają zdolność 

przeładunkową maszyny wewnątrz 
kontenera  

•  Bogey rollers zamontowane są pod karetką 
•  Bogey rollers zapewniają dodatkowy punkt 

podparcia i stabilizują maszynę gdy pracuje 
z wysuniętymi bomami.  Odłożenie ładunku 
odbywa się przez pochył karetki 

•  Bogey rollers przykręca się do karetki w 
prosty sposób. Mogą być szybko 
zdemontowane lub dołożone w czasie 
późniejszej eksploatacji 

Dostępne dla: 16, 18, 30 i 42t 



Łyżka 
•  Meclift™ wyposażony w łyżkę jest 
świetną maszyną do przeładunku 
ładunków sypkich 

•  Wydajny sposób na załadunek kontenerów 
•  Mocowanie za pomocą haków – tak samo jak 

widły 
•  Różne rozmiary łyżek dostępne na 

zapytanie 

Dostępne dla: 16, 18, 30 i 42t 



Inne osprzęty 
•  Meclift™ może współpracować z 

osprzętami wiodących na rynku 
producentów.  

•  Dostępne są rampy wjazdowe do 
kontenerów. 

•  Niektóre osprzęty wymagają dodatkowej 
funkcji hydraulicznej. 

•  Możliwość zaprojektowania nowe 
osprzętu pod wymagania klienta 

Dostępne dla: 16, 18, 30 i 42t 


