Mintha egy varázskéz mozgatná!

INTERNATIONAL

A KÖNNYEDSÉG VARÁZSA
Minőségi márkás kézi anyagmozgató
eszközök

MÁRKA ÉS MINŐSÉG – MADE IN GERMANY

NÁLUNK ALAP AZ EGYEDISÉG

SOKKAL TÖBB MINT 2000 MOLNÁRKOCSI VÁLTOZAT
AZONNAL SZÁLLÍTHATÓ A MODULÁRIS RENDSZERBŐL

Nem hagyományos - egyedi! Nem egy mindenkinek és mindenre
alkalmas standard kézikocsi, hanem az Ön logisztikai feladata
határozza meg professzionális eszközének megjelenését és
funkcionalitását. Az EXPRESSO modulrendszer filozófiája már
1967 óta korlátlan lehetőségeket kínál az alkalmazás- és
felhasználó-orientált anyagmozgatási megoldások
konfigurálására.
ALUMÍNIUM - 50%-KAL KÖNNYEBB ÉS SOKKAL JOBBAN
TERHELHETŐ
Az EXPRESSO molnárkocsik évtizedek óta egy különleges,
nagyszilárdságú speciális alumíniumötvözetből készülnek és
ezért 50%-kal könnyebbek és sokkal stabilabbak, mint az acél. A
molnárkocsik vázához használt ellipszis keresztmetszetű
alumínium cső a fő terhelési tartományban vastagított és extrém
igénybevétel esetén is kiváló stabilitást biztosít.
OLYAN NORMÁKAT ALKOTUNK, AMELYEKHEZ
MÁSOKAT MÉRNEK!

Molnárkocsik

EXPRESSO oszlopos emelők

Márkánk minősége világszerte milliónyi alkalommal
bizonyított és az alábbiakat képviseli:

 egyedi, egyedülálló EXPRESSO minőségi és biztonsági
norma
 érezhetően kiváló és állandó minőség
 szakemberek által készre szerelten szállított és azonnal
használható eszközök
 kiváló minőségű anyagok és kivitelezés - made in Germany

 összetéveszthetetlenül hosszú élettartam a moduláris
rendszernek köszönhetően
 precizitás és egyediség az utolsó részletig
 konfigurálhatóság és speciális kiegészítők a tökéletes
megoldásokhoz
 az ergonómia és a gazdaságosság szem előtt tartásával
optimalizált, ergonomikus munkafolyamatok

Rakodástechnika

LEO rakományvontatók

AZ ABSZOLÚT EXPRESSO KEDVENCEK
 Minden új EXPRESSO molnárkocsit Németországban

 Kívánságra mindenfajta platformot szállítani

ingyenesen felszerelünk a bevált hirdető táblával. Ezzel nem
csak tulajdonát védi, hanem reklámozza is vállalkozását.

245 x 220 mm

2 011 21 típus

Magasság

560 mm

Küldjön el nekünk hirdető táblája
feliratozásához egy logót vagy egy
szöveget.

Platform méret H x Sz

Szélesség
Magasság

1.300 mm
560 mm

Platform méret H x Sz

Szélesség

245 x 220 mm

A legkedveltebbe modell a fülfogantyúkkal és a csúszótalpakkal.

Magasság

1.300 mm
560 mm
245 x 220 mm

284 811 21 típus

Szélesség

1.300 mm

243 811 21 típus

Platform méret H x Sz

tudunk, felhajthatókat is - mégpedig felár nélkül.

A CLICK4 fogantyú konstrukció a
különleges biztonsági szempontokon felül ...

... az ergonomikus testtartással
történő ellenőrzött szállítás feltételeit is biztosítja.

ÖSSZECSUKHATÓ KOCSIK

ingyenesen felszerelünk a bevált hirdető táblával. Ezzel nem
csak tulajdonát védi, hanem reklámozza is vállalkozását.

Szélesség

405 mm
425 x 220 mm

251 276 45 típus

Teljes
magasság
összecsukva

1.100 mm
730 mm

A rakodó csőkeret támasztó lábai védik a
rakományt a sérülésektől, a nedvességtől és a
szennyeződéstől.

Platform méret H x Sz

Szélesség
Teljes
magasság
összecsukva

tudunk, felhajthatókat is - mégpedig felár nélkül.

1.100 mm
730 mm
405 mm
245 x 220 mm

251 291 45 típus

Platform méret H x Sz

 Kívánságra mindenfajta platformot szállítani

Támogatja például az értékesítő képviselők
professzionális megjelenését: A könnyen
kezelhető, praktikus összecsukható kocsi
alumíniumból.

Platform méret H x Sz

Szélesség
Teljes
magasság
összecsukva

1.100 mm
730 mm
460 mm
245 x 220 mm

271 851 21 típus

 Minden új EXPRESSO molnárkocsit Németországban

Az felhajtható platformnak és a lehajtható
fogantyúknak köszönhetően ezek az
EXPRESSO szállítóeszközök különösen
helytakarékosak.

PICCOLINO TERMÉKCSALÁD
 Maximum 6 cm teljes vastagságával és összecsukva

 Piccolino termékcsalád: A csodás kis, praktikus

76,5 cm magasságával ez a keskeny szállítócsoda
mindenhol talál helyet magának.

szállítóeszköz a szabadidőhöz, hobbihoz és
bevásárláshoz

0 223 00 típus

Teljes
magasság
összecsukva

Platform méret H x Sz

3,2 kg
320 x 385 mm

Önsúly
Teljes
magasság
összecsukva

A vonzó design és a könnyű tárolhatóság a Piccolinos kicsit
felülmúlhatatlan "zsebformátumú" szállítóeszközzé teszik.

1.085 mm
750 mm
4,4 kg
320 x 490 mm

Platform méret H x Sz

Önsúly
Teljes
magasság
összecsukva

1.090 mm
765 mm
5,2 kg
320 x 490 mm

0 229 00 típus

Önsúly

1.045 mm
595 mm

0 226 00 típus

Platform méret H x Sz

A gomb rövid megnyomása elegendő a fogantyú kihúzásához, ill.
vissszatolásához. A platform le-, ill. felhajtásakor a kerekek automatikusan ki-, ill. befordulnak.

A ITALREKESZ SZÁLLÍTÓ KOCSIK INGASZERKEZETTEL ÉS
PET KISZERELÉS SZÁLLÍTÓ KERETTEL
 Az italrekesz szállító kocsik ingaszerkezetének

 A PET kiszerelések szállítására molnárkocsinkhoz egy

használatához a 2. sz. platformot hátra kell
billenteni.

180 x 190 mm

2 212 21 típus

Magasság

560 mm

Az érzékeny áruk kíméletes szállítást igényelnek. Az ingaszerkezetes kocsival ez a
szűk eladóterekben is működik.

Platform méret H x Sz

Szélesség

Magasság

1.300 mm

Platform méret H x Sz

Szélesség

560 mm
180 x 190 mm

Az 1046 típusú, állítható magasságú horog
különböző méretű KEG hordók szállítását teszi
lehetővé.

Magasság

1.300 mm
560 mm
230 x 430 mm

2 0110 25 131103 típus

Szélesség

1.300 mm

243 212 21+1046 típus

Platform méret H x Sz

speciális tartozékot fejlesztettünk ki. A kiszélesített
rakfelület és az oldalvázak a rakomány biztonságos
szállítását teszik lehetővé.

A könnyű és hatékony dugaszolható rendszernek köszönhetően a rakfelület szélesítő
keret egyszerűen felszerelhető.

DUPLA REKESZOSZLOP SZÁLLÍTÓ KOCSI ÉS
ÖNKISZOLGÁLÓ KOCSI
 A dupla szállítókocsi felhajtható határoló kengyele

 A két méretben kapható önkiszolgáló kocsi két vagy

Szélesség

575 mm
200 x 500 mm

843 818 21+1220 típus

Magasság

1.300 mm

A speciális, levágott sarkú platform ideális a szállítókocsi dupla
rekeszoszloppal való megrakodásához és mozgatásához.

Rakfelület H x Sz
Hossz x Szélesség
Magasság

0 488 71 + 1088 típus

Platform méret H x Sz

három egymás mögé helyezett láda szállítására
alkalmas. Az automatikus rögzítőfék biztosítja a
kocsit lejtős parkolóhelyen való rakodáskor.

1.300 mm
1.170 x 650 mm

Rakfelület H x Sz
Hossz x Szélesség

Magasság

830 x 450 mm

1.300 mm
1.270 x 650 mm
830 x 450 mm

0 498 71 típus

biztosítja a két rekeszoszlopot menet közben és
manőverezéskor. A kengyel három fokozatban állítható
be a különböző ládatípusok biztosításához.

A lejtős parkolókon és rámpákon a ládák biztonságos szállítását a
felhajtható biztonsági kengyel (1088 típus) biztosítja.

LÉPCSŐZŐ, SZERVIZ ÉS SZÉKSZÁLLÍTÓ KÉZIKOCSI
 Az új lépcsőző kézikocsi, a CargoMaster biztonságosan

 Az okos székszállító tartozék alkalmas különböző

szállítja az érzékeny árukat a lépcsőházon keresztül.
Közben a szabadalmaztatott ComfortStep megoldás
gondoskodik a lépcsőfokokra való sima és gyengéd
felülésről.

székek szállítására alkalmas (max. 10 szék).

Szélesség

1065

8 059 96 / 8 060 96 típus

Magasság

466 mm

Platform méret H x Sz

Új CargoMaster modellsorozatunkkal
nagyméretű, akár 200 kg súlyú terhet is
problémamentesen szállíthat.

Magasság

1.100 mm
475 mm
425 x 280 mm

Platform méret H x Sz

Szélesség
Magasság

1.300 mm
560 mm
245 x 220 mm

2 011 21+1144 típus

Szélesség

1.490 mm

821 270 42 típus

Magasság összecsukva

Az 1050 típusú asztalszállító tartozékot
különböző asztalok kényelmes szállítására
szolgál és csak az 1044 típusú állítható
magasságú székszállító tartozékkal együtt
használható.

Az 1144 típusú mobil, felcsatolható székszállító tartozék könnyű, szerelést nem igénylő
kezelést nyújt.

CSOMAGSZÁLLÍTÓ ÉS SZERVIZ KÉZIKOCSI
 42 sz. kerék: A világosszürke, nagyon rugalmas, lapos

 A kézikocsik középső merevítő rúdjai megakadályozzák

profilú Airelastik kerék zajtalan, könnyű futást és jó
csillapítást biztosít.

a kis csomagok átcsúszását a vázon. Ez nem csak
praktikus, hanem biztonságos is.

823 271 42G típus

Magasság

475 mm
425 x 280 mm

Platform méret H x Sz

Szélesség

Magasság

1.100 mm
475 mm
425 x 280 mm

A nemzetközi csomagküldő vállalkozások megbíznak a bevált
EXPRESSO minőségben. Az eredeti "made in Germany" termékkel
nyújtják világszerte ügyfélorientált szolgáltatásukat.

Platform méret H x Sz

Szélesség

Magasság

1.300 mm
535 mm
430 x 350 mm

823 280 42 típus

Szélesség

1.300 mm

881 270 42G típus

Platform méret H x Sz

A műanyag bevonattal ellátott
kengyeles fogantyú különböző
megfogási lehetőségeket kínál.

A nagy csővázas platformon
terjedelmes áruk biztonságosan
szállíthatók.

RAKTÁRI ÉS SOKCÉLÚ MOLNÁRKOCSIK
 A mindenes és a sokcélú molnárkocsik megkönnyítik

 A raktári rakodó molnárkocsikat hajlított fogantyú

a nehéz és terjedelmes áruk, például mosógépek,
mosogatógépek vagy hűtőszekrények mozgatását.

csőszerkezet jellemzi. Ez megkönnyíti a nagy teherrel
megrakott kocsi könnyű billentését és mozgatását.

Szélesség
Magasság

1.300 mm
590 mm
245 x 220 mm

Platform méret H x Sz

Szélesség

A raktári molnárkocsik tökéletesek alkalmasak
lépcső nélküli raktárak anyagmozgatási
feladataira.

585 mm
540 x 280 mm
180 x 340 mm

822 820 21 típus

2 031 21 típus

Magasság

1.200 mm

Kompakt mindenes rövid, lapos platformmal
nehéz árukhoz és felhajtható csővázas
platformmal dobozokhoz/csomagokhoz.

Platform méret H x Sz

Szélesség
Magasság

1.120 mm
665 mm
120 x 510 mm

631 636 21 típus

Platform méret H x Sz

A többcélú kocsik vázán elhelyezett számos
védőprofil megvédi az értékes és
csomagolatlan árukat a sérülésektől.

SZÁLLÍTÓ MINDENES
 A lábpedál segítségével az alumínium molnárkocsi egy

 Rövid, lapos platform nehéz, akár 300 kg súlyú árukhoz
és egy csővázas platform max. 150 kg súlyú
dobozládákhoz és csomagokhoz- okos megoldás!

sokoldalúan használható négykerekű kocsivá változok
nagy terjedelmű rakományok számára - így szállítunk
manapság!

Platform méret H x Sz
Platform méret H x Sz

Szélesség

Magasság

540 mm
180 x 340 mm

Platform méret H x Sz

Szélesség

Egy kézikocsi - két funkció: Ez a multifunkciós
kocsi klasszikus molnárkocsiként és fordulékony négykerekű, két kormányzott kerekes
kocsiként egyaránt használható.

460 mm

Teljes összecsukott
magasság

575 mm
180 x 340 mm

245 x 220 mm

2 821 21 + 1196 típus

5 536 21 típus

Magasság

1.200 mm

A középső merevítő rudak megakadályozzák a
kis csomagok átcsúszását a vázon. Ezek sok
EXPRESSO molnárkocsira utólag is könnyen
felszerelhetők.

823 820 21 160KL típus

Szélesség

1.200 mm

1.350 mm

823 820 21 160KL típus felső lehajtható
fogantyúval a kényelmes megbillentéshez.
Csak merev platformmal és alsó fogantyúval
való használat esetén 300 kg a teherbírás.

GUMIABRONCS SZÁLLÍTÓKOCSIK
 Gumiabroncsok gyors és ergonomikus szállításához. Az olló
alakú megfogó szerkezetnek köszönhetően az egymásra
rakott gumiabroncsok tökéletesen felvehetők. SUV
gumiabroncsokhoz is alkalmas.

Önsúly
Szélesség

 Az 543 810 25 és az 546 810 25 típusok 500-700
mm átmérőjű gumiabroncsokhoz alkalmasak. Az 543
811 25 és az 546 811 25 típusok 530-800 mm
átmérőjű gumiabroncsokhoz alkalmasak.

1.300 mm
530 mm
Önsúly

Magasság

17 kg
Szélesség

A 117305 típusú gumiabroncs szállítókocsi
opcionális billentő pedálja 30%-kal csökkenti a
billentéshez szükséges erőkifejtést.

530 mm
19 kg

546 810 25 / 546 811 25 típus

543 810 25 / 543 811 25 típus

Magasság

1.650 mm

A négy, ill. nyolc gumiabroncs rögzítéséhez
nyomja a fogantyúkat kifelé, hogy a tartó ollók
összezárjanak.

Közvetlenül az autóból a gumiabroncs szállító
kocsira: A csúszósínek lehetővé teszik a
gumiabroncsok egészségkímélő kezelését.

ÖSSZECSUKHATÓ RAKODÓ RÁMPÁK
 Az EXPRESSO megoldásokat kínál a legkülönfélébb
rakodási feladatokra. A rakodást segítő rámpák felár
ellenében más méretekben vagy kivitelekben is
szállíthatók.

 Az 1067 típusú, az összecsukható rakodó rámpára
felszerelhető könnyű futású kerék segíti a rakodási
segédeszközök ergonomikus szállítását a használat
helyére. Ez időt takarít meg és hozzájárul a
munkatársak

N 8 772 20 típus
Hossz
Szélesség
Szintkülönbség

± 600 mm
800 mm
2.000 mm

N 8 772 26 típus
Hossz
Szélesség
Szintkülönbség

± 750 mm
800 mm
2.000 mm

N 8 772 44 típus
Hossz
Szélesség
Szintkülönbség

Az N 8 772 44 típusú rakodó rámpa kényelmesen szállítható a
járműben, mivel szétszedhető és összecsukható.

± 600 mm
2 x 400 mm
2.000 mm

Az összecsukható rakodási segédeszköz opcionálisan két könnyű
futású kerékkel (1067 típus) is felszerelhető.

PLATFORMOK ÉS CSŐVÁZAS PLATFORMOK
 Okos kiegészítők - praktikusak és az Ön igényeihez
igazítottak. Az alumínium moduláris rendszer mindezt
lehetővé teszi. Válassza ki a megfelelő kerekeket és
platformokat széles választékunkból.

 A szorosan profilozott, precíziósan mart, speciális
ötvözetű platform lapok biztosítják a terhet oldalsó
lecsúszás ellen. Az elülső részen a platformok éle
ferde kialakítású a teher felvételének
megkönnyítésére.

1011 525 típus
H x Sz: 425 x 220 mm

1011 172 típus
H x Sz: 425 x 280 mm

1011 177 típus
H x Sz: 600 x 280 mm

Platform 4:
H x Sz: 400 x 500 mm

Platform 5:
H x Sz: 300 x 305 mm

Platform 6:
H x Sz: 180 x 340 mm

Platform 8 (támasztóláb nélkül)
H x Sz: 400 x 350 mm

Platform 10:
H x Sz: 230 x 430 mm

TARTOZÉKOK

A kiegészítő középső merevítő
rudak megakadályozzák a kis
csomagok átcsúszását a vázon.

A 1166 típusú felfüggesztő szerkezet automatikus biztosítással
ideális pl. teherautókhoz.

Hordozó fogantyúk nehéz áruk
könnyű szállításához lépcsőkön
két ember által.

Clipfix rögzítő heveder nagy
terjedelmű áruk rögzítéséhez a
szállítókocsin és a fogantyúval
való billentéséhez.

KEREKEK ÉS SEGÉDKERÉKEK
 Minden padlótípushoz és minden alkalmazásra

 A levegős kerékabroncsok rétegfelépítése garantálja a

optimális minőségi kereket kínálunk. Válasszon az
azonos átmérőjű kerekek közül - ezek minden esetben
csereszabatosak!

legnagyobb terhelhetőséget, minimális gördülési
ellenállás mellett. Minden kerék semleges szagú és
minden esetben két víz- és porálló mélyhornyú
golyóscsapággyal szerelt.

NR. 21 – Ø 260 mm

NR. 23 – Ø 260 mm

NR. 25 – Ø 260 mm

Levegős kerék
övprofillal, minimális gördülési
ellenállás, nagyon
jó csillapítás
egyenetlen padlón
is

Levegős kerék
övprofillal,
világosszürke,
"nyomot nem
hagyó" még a
legérzékenyebb
padlón is,
minimális gördülési
ellenállás, nagyon
jó csillapítás

AIRLEX, nincs defekt
veszély, habosított
poliuretán,
világosszürke
"nyomot nem hagyó",
övprofil, nagyon jó
csillapítás, alacsony
gördülési ellenállás,
rendkívül hosszú
élettartam

NR. 42 – Ø 200 mm

NR. 45 – Ø 200 mm

NR. 76 – Ø 200 mm

Airelastic lapos profil,
kétkomponensű
kerék nagy rugalmassággal, zajmentes,
könnyű futás, jó
csillapítás, világosszürke "nyomot nem
hagyó" érzékeny
padlón

Airelastic lapos profil,
kétkomponensű
kerék nagy rugalmassággal, zajmentes, könnyű
futás, jó csillapítás,
világosszürke
"nyomot nem hagyó"
érzékeny padlón

Könnyű futású lapos
profil, nagy rugalmasság, zajmentes futás,
nagyon alacsony
gördülési ellenállás

SEGÉDKEREKEK

Minden gumiabroncs szállítókocsihoz a gumiabroncs rakatok
mozgatásának megkönnyítésére,
1212 típus.

1211 vagy 1213 típusú segédkerekek sokcélú kézikocsikhoz
való használatra.

Segédkerék raktári szállítókocsihoz, 1210 típus 1.400 mm
magasság felett.

Hordószálíltó kocsikhoz: 1270
típus max. 500 kg súlyú hordókhoz alkalmas.

EXPRESSO DEUTSCHLAND GMBH

Üdvözöljük az EXPRESSO cégnél. 1953 óta segítenek minőségi termékeink és tapasztalataink világszerte az
embereknek áruk szállításában és kezelésében. Mérnökeink ügyfeleinkkel szorosan együttműködve
összetéveszthetetlen márkás termékeket fejlesztenek, amelyeket a részletekre való nagy odafigyeléssel,
felelősségteljesen gyártunk.
Az EXPRESSO szállítóeszközök megkönnyítik és optimalizálják a munkafolyamatokat. Helyük van mindenütt, ahol
hatékony, egyedi logisztika megoldások szükségesek. Olyan termékeket tervezünk és gyártunk, amelyek kialakítása,
szerkezet és gyártása egyedülálló. Meggyőző a készülékek biztonsága, minősége és megmunkálásuk precizitása. A
hosszú élettartam és a folyamatos rendelkezésre állás megalapozza a termékek kiemelkedő gazdasági előnyeit.
Minden EXPRESSO termék moduláris rendszerben készül annak érdekében, hogy ügyfél-specifikus, egyedi
megoldásokat kínálhassunk.

OLYAN NORMÁKAT ALKOTUNK, AMELYEKHEZ MÁSOKAT MÉRNEK!

Novotransz Kft. Mert emelni kell...
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