
WYDAJNOŚĆ, 
OPŁACALNOŚĆ  
I NIEZAWODNOŚĆ 

Cena 6990 zł
Cena sprzedaży netto 
Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Litowo-jonowy wózek paletowy
PC1.5 oferuje lepszą wydajność, mniejsze 
obciążenie dla operatorów oraz doskonały 
stosunek jakości do ceny.

Wystarczająco wytrzymały
Dzięki solidnej konstrukcji i prostej 
budowie zapewniającej szybki  
i skuteczny serwis.

Elektryczny wózek paletowy HYSTER 
PC1.5 - zapewnia trzykrotnie większą 
wydajność niż ręczny wózek paletowy

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.zeppelin.pl

Twoja firma działa w trybie ciągłym, co oznacza, że 
potrzebujesz sprzętu, który jest gotowy na Twoje wezwanie. 
Skonstruowanego tak, aby zapewnić nieprzerwany przepływ 
towarów. PC1.5 posiada kilka inteligentnych funkcji, które 
pozwalają zmaksymalizować wydajność.

(o szczegóły zapytaj swojego doradcę handlowego) 



HYSTER PC1.5 10Ah
UDŹWIG NOMINALNY/
środek ciężkości: 1500 kg / 600 mm

Promień skrętu: 1353 mm

Wysokość unoszenia: 115 (+82) mm

Parametry wideł 
(długość/szerokość/
grubość):

1150(1220)x160x58 mm

Moc silnika jezdnego / 
podnoszenia: 0,75 kW / 0,50 kW

Wyposażenie:
HYSTER PC1.5 _10Ah,

Rolki z poliuretanu pod widłami, 
Zewnętrzny prostownik.

Bateria (napięcie /
pojemność): 1 szt. 48V 10 Ah (4.5kg)

Zamówienie można przesłać do nas drogą elektroniczną, 
przesyłając wypełniony formularz na adres email: 

czesci@zeppelin-polska.com  
lub wchodząc na stronę internetową:  

www.zeppelin.pl/hyster/pc1-5/pc1-5-stock/

Elektryczny wózek paletowy HYSTER
Nazwa firmy i NIP Imię i nazwisko

Numer telefonu Adres e-mail

Kod pocztowy i miejscowość Adres dostawy

Ilość zamawianych wózków Przedstawiciel Zeppelin Polska

Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Kajetany, ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn
T. +48 22 566 47 00 F. + 48 22 566 47 36
XIII Wydz. Gosp. KRS 0000148847 NIP: 521-32-24-223 Regon: 015292070

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą 
elektroniczną przez Zeppelin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Kajetanach (adres: ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn) zgodnie 
z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Elektryczny wózek paletowy HYSTER PC1.5
Do transportu poziomego i kompletowania zamówień

Cena 6990 zł netto / sztuka
Cena z dodatkową baterią 8460 zł netto / sztuka
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Stała gotowość do pracy, dzięki dodatkowej baterii (OPCJA): cena 1470 zł  netto / sztuka

Dodatkowa bateria (1 szt.)
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