
PALETEIRA ELÉTRICA
BATERIA DE LÍTIO

A EVOLUÇÃO 
DA PALETEIRA 
ELÉTRICA COM
BATERIA DE
LÍTIO

Movimente com esforço mínimo 
cargas de até 1.500kg de forma 
suave e silenciosa com bateria 
recarregável, controle de fácil 
operação e manuseio leve.

Controles ao 
alcance da mão

Bateria 
de lítioTração Elétrica 

com Freio

Suspensão 
Elétrica 
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TRAÇÃO E ELEVAÇÃO 
ELÉTRICA



MODELO
MEDIDAS TOTAIS  (C X L X A) CARGA 

ADMISSÍVEL
PESO 

PRÓPRIO

(mm) (Kg) (Kg)

CBD15-LITIO 1.615 x 550 x 1.212 1.500 156
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A Paleteira Elétrica é ideal para movimentação 
horizontal de cargas sobre paletes ou bases 
similares com peso total de até 1.500 kg. 
Possibilita uma operação suave e silenciosa com 
um manuseio leve e com todos os controles 
de operação ao alcance da mão. Está equipada 
com chave anticolisão, parada de emergência, 
freio eletromagnético e motor para garantir 
a sua segurança durante a operação. Mas o 
grande destaque está na bateria de lítio de alto 
desempenho que, de forma muito simples, poderá 
ser retirada da Paleteira para recarregamento e 
plugada novamente para continuar com o trabalho. 
Sem procedimentos complexos de instalação você 
conseguirá desconectar, carregar e reconectar a 
bateria melhorando o fl uxo de trabalho e garantindo 
mais produtividade.

Bateria de lítio de alto desempenho

De forma muito simples, poderá ser retirada 
da Paleteira para recarregamento e plugada 
novamente para continuar com o trabalho. 
Sem procedimentos complexos de instalação 
você conseguirá desconectar, carregar e 
reconectar a bateria melhorando o fl uxo de 
trabalho e garantindo mais produtividade.

- BATERIA

- DIREÇÃO MECÂNICA - MOTOR ELÉTRICO - BATERIA DE LÍTIO CARREGAMENTO TOTAL EM 2H30

Lítio de 24V
- CARGA MÁXIMA     
  ADMISSÍVEL

1.500kg

1. Em caso de dúvidas, esclareça com nosso atendimento antes de efetuar a compra. 2. As imagens contidas neste material são utilizadas somente como referências visuais do Produto. As utilizações ilustradas não são válidas em 
todos os casos. Para referência de tamanho, verifi que tabela de Dados Técnicos ou solicite as medidas do modelo de seu interesse.
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