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”Helt grundlæggende så ønsker vi at tilbyde 
høj kvalitet til priser, der er til at betale.”
- Søren Christensen, ejer

I knapt 20 år har NH Handling 
A/S leveret rådgivning og intern 
transportmateriel til industrien, og 
hjulpet virksomheder som din til 
mere effektiv materialehåndtering. 
Uanset om du er på udkig efter 
selvkørende stablere, selvkørende 
pallevogne eller en truck, så har vi 
en ergonomisk løsning, der kan løfte 
din logistik.

Vi har et bredt produktprogram 
og hos os får du den nødvendige 
rådgivning om de mest ergonomiske 
og omkostningseffektive løsninger 
til din drift. Vores fokus ligger på 
at være bedst til prisen, så du kan 
forbedre din logistik så effektivt 
som muligt. Helt grundlæggende 
så ønsker vi at tilbyde høj kvalitet til 
priser, der er til at betale. NH Handling leverer til en bred vifte af 

professionelle og prisbevidste leverandører 
inden for mange brancher, herunder 
jern og metal, landbrug, transport, lager, 
levnedsmiddel og medicinalindustrien. 
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HØJ EFFEKTIVITET 
Med sit moderne design er NH1848 
en sikker gevinst for effektiviteten. 
To Schabmüller køremotorer og den 
nyeste AC teknologi sikrer et optimalt 
energiforbrug og en lang driftsperiode 
på en enkelt opladning. 

GOD KOMFORT OG GODT UDSYN
Nem ind- og udstigning og god komfort 
i sædet gør brugen af NH1848 til en for-
nøjelse.  Ergonomisk placering af betje-
ningen bridrager til operatørens kom-
fort og effektivitet. Godt udsyn både 
for og bag samt via sikkerhedstagets 
gitterdesign sikrer optimale betingelser 
for operatøren.

STABIL OG PROBLEMFRI DRIFT
NH1848 er konstrueret med fokus på 
stabil og problemfri drift. Bagakslens 
position sikrer et stabilt sving og en lille 
venderadius. Masten kan tiltes bagud 
under kørsel med byrde. 

MILJØVENLIG
Trucken er yderst støjsvag, og den elek-
triske styring er miljøvenlig og sikrer ef-
fektivitet uden udstødningsgasser eller 
skadelige partikler i indeklimaet. 

LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER
Batteriet har lang levetid, og det luk-
kede elektriske styringssystem, der er 
ekstremt robust, kræver stort set intet 
vedligehold. 

4,8m

KOMPAKT & 
EFFEKTIV TRUCK 



Godt udsyn sikrer optimale 
forhold for operatøren

Ergonomisk placering af betjeningshåndtagene
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GODT UDSYN
Godt udsyn både for, bag og gen-
nem taggitteret sikrer optimale 
betingelser for operatøren.

GOD KOMFORT
God komfort i sædet og ergonomisk 
placering af betjeningshåndtagene 
bidrager til operatørens effektivitet.
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HØJ SIKKERHED
Sikkerhedstagets gitterdesign giver 
operatøren de bedste muligheder 
for sikker stressfri lasthåndtering.

LUKKET ELEKTRISK STYRING  
Det elektriske styringssystem er 
miljøvenligt, ekstremt robust og 
kræver stort set intet vedligehold. 
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HYDRAULISK SIDEFORSKYDNING
Trucken er monteret med hydraulisk 
sideforskydning af gaflerne og kan 
håndtere alle typer af paller.

GODE MANØVREEGENSKABER  
Bagakslens position giver en lille 
venderadius, der bl.a. sikrer et 
stabilt problemfrit sving.

FORDELE & 
FAKTA

KAPACITET
1800kg



Model

Drivenhed

Lastkapacitet, nominel Q Kg

Lastcenter, nominelt c mm

Afstand fra center af drivhjul til gaffelryg x mm

Akselafstand y mm

VÆGT

Vægt inkl. batteri kg

Aksellast, med last, for/bag kg

Aksellast, uden last, for/bag kg

HJUL

Hjul type

Hjulstørrelse, for mm

Hjulstørrelse, bag mm

Antal hjul, for/bag (x=drivhjul) b10

Sporbredde, bag b11

YDELSESDATA

Kørehastighed, med/uden last Km/h

Løftehastighed, med/uden last m/s

Sænkehastighed, med/uden last m/s

Stigning, med/uden last %

Driftsbremse

MOTOR

Køremotor intermitterende S2 60 min. kW

Løftemotor intermitterende S3 15% KW

Batterispænding, normal kapacitet K5 V/Ah

Batterivægt kg

Controller

NH1848

Elektrisk

1800

500

397,5

1358

3375

4640/320

1620/1540

Masiv gummi

18x7-8

15x4,5-8

2x/2

175

13/14

0,3/0,43

0,44/0,435

10,5/14,5

Hydraulisk

9,0x2

11

48/500

753

AC Zapi

DIMENSIONER

Hældning på gafler/gaffelstel frem/tilbage deg

Højde, mast sænket h1 mm

Friløft, fra gulv til overside af gafler h2 mm

Løftehøjde h3 mm

Højde, mast hævet h4 mm

Højden af sikkerhedstag h6 mm

Sædehøjde h7 mm

Placering af trækkrog h10 mm

Totallængde l1 mm

Længde frem til gaffelryg l2 mm

Totalbredde b1 mm

Gaffeldimensioner s/e/l mm

Gaffelstol ISO 2328, klasse/type A, B mm

Bredde gaffelstol b3 mm

Frihøjde, med last, under mast m1 mm

Frihøjde, midten af akselafstand m2 mm

Gangbredde m. lastpaller 1000x1200 på tværs Ast mm

Gangbredde m. lastpaller 800x1200 på langs Ast mm

Venderadius Wa mm

6/6,5

2143

1662

4800

5281

2060

855

475

2765

1845

1090

40/100/1200

A

1040

108

78

3195

3320

1475



Mindsk de mange manuelle løft, der 
ofte kendetegner pallehåndtering,       
effektivt med en selvkørende palle-
vogn. Selvkørende pallevogne er lette, 
smidige og manøvredygtige, selv hvor 
pladsen er trang.

Har du brug for en pallevogn, der kan 
klare virkeligt intensivt brug, eller er du 
på udkig efter en prisbillig vogn til flyt-

ning af gods få gange om ugen? Vi har 
kompakte og ergonomisk modeller, 
der passer til alle behov.

Kontakt os for rådgivning om den 
rigtige selvkørende pallevogn til din 
logistik.

ERGONOMISK 
PALLEHÅNDTERING

Model

Kapacitet kg

Løftefunktion

Batteri v/Ah

Løftehøjde mm

Gaffelbredde mm

Gaffellængde mm

Kørehastighed u/m last km/t

Løftehastighed u/m last mm/sek.

Gaffelhjul mm

Styre-/Drivhjul mm

Hjultype

Hjulmontering

Vægt kg

Varenr.

SKP1500 SKP1500S SKP1800

1500 1500 1800

El-hydraulisk El-hydraulisk El-hydraulisk

24/65 24/85 24/150

115 115 120

560 560 540

1150 1150 1150

4/3,5 4/3,5 6,0/5,5

31/26 31/26 60/51

Ø80/60 Ø80/60 Ø80/60

Ø210x70 Ø210x70 Ø150x54/Ø252x88

Polyurethan Polyurethan Polyurethan

Bogie Bogie Bogie

195 210 445

8620150 8620155 8620180



Kompakte og ergonomiske  pallevogne, 
der passer til alle behov

Ergonomisk og effektiv



Skån din ryg, skuldre og arme med 
en selvkørende stabler, der gør 
lagerhåndtering automatisk, hurtig og 
effektivt. Der skal kun bruges få kræfter 
ved håndtering af varepaller på lager 
og i butik fx til at flytte og stable paller 
med varer til og fra lagerreoler.

Har du brug for en ergonomisk løsning, 
der mindsker det tunge trække- og 

skubbearbejde? Vi har løsninger, der 
matcher de typer varer og opgaver, du 
skal håndtere.

Kontakt os for rådgivning om den 
rigtige selvkørende stabler til din 
lagerhåndtering.

EFFEKTIV
LAGERHÅNDTERING

Model

Kapacitet kg

Løftefunktion

Køremotor

Batteri v/Ah

Løftehøjde mm

Totalhøjde mm

Mastehøjde minimum mm

Gaffelbredde mm

Kørehastighed u/m last km/t

Løftehastighed u/m last mm/sek

Gaffelhjul mm

Styre-/Drivhjul mm

Støttehjul mm

Vægt kg

Varenr.

ES1016 ES1020 SKS08i SKS2i ES1027 ES1033 PSB1232 PSB1534

1000 1000 800 1200 1000 1000 1200 1500

El-hydraulisk El-hydraulisk El-hydraulisk El-hydraulisk El-hydraulisk El-hydraulisk El-hydraulisk El-hydraulisk

DC/Curtis DC/Curtis AC Zapi DC/Curtis DC/Curtis DC/Curtis DC/Curtis DC/Curtis

24/85 24/85 24/224 24/85 24/105 24/105 24/210 24/210

1605 1955 1580                                     1520                                        2700 3300 3200 3400

1955 2305 1895 2090 3187 3787 3596 3925

1940 2290 1860 1940 1872 2172 2096 1726

550 550 560 560 560 560 570 570

4,0/3,5 4/3,5 5,5/5 4,5/4,5 4,0/3,5 4/3,5 6,0/6,0 6,0/6,0

180/80 180/80 200/140 140/100 220/120 220/120 150/105 150/105

Ø80x60 Ø80x60 Ø85x70 Ø85x60 Ø80x60 Ø80x60 Ø80x70 Ø80x70

Ø210x70 Ø210x70 Ø230x75 Ø210x70 Ø210x70 Ø210x70 Ø150x54/252x88 Ø150x54/252x88

Ø130x55                           Ø130x55 Ø85x48 Ø130x55 Ø130x55                           Ø130x55 - -

462 462 660 520 540 555 940 1035

8611600 8611955 8350824 8351024 8612700 8613300 8341232 8341534





Uanset om du håndterer materiale indenfor industri, landbrug, traditionelle 
lagre eller højeffektive logistik- og distributionscentre har vi en ergonomisk 
kvalitetsløsning, der kan hjælpe dig med at øge effektiviteten. 

Kontakt os for professionel rådgivning eller en uforpligtende snak om kvalitet til 
prisen og effektivitetsforbedringer i din virksomhed.

NH Handling A/S
Lundvej 48 • DK-8800 Viborg • Tlf. 70 27 01 60 • Fax 70 27 01 61 
E-mail: nh@nh-handling.dk  •  www.nh-handling.dk

SE MERE PÅ: 
WWW.NH-HANDLING.DK

BRUG FOR 
MERE VIDEN?

E-Mail: sc@nh-handling.dk
Mobil:  4045 2063

E-Mail: jr@nh-handling.dk
Mobil:  2333 3184

E-Mail: anj@nh-handling.dk
Direkte:  8727 6415

E-Mail: jd@nh-handling.dk
Direkte:  8727 6412

SØREN CHRISTENSEN
ADM. DIREKTØR

WERNER BERG HÄNDEL
LOGISTIK OG LAGER

JOHN RAHBEK 
SALGSCHEF

ANJA JUUL 
ADMINISTRATION

JØRGEN DANIELSEN
TEKNISK CHEF

NH Handling leverer til en bred vifte 
af professionelle og prisbevidste leve-
randører inden for mange brancher, 
herunder jern og metal, landbrug, 
transport, lager, levnedsmiddel og 
medicinalindustrien. 

Du er meget velkomne til at kontakte 
os for rådgivning og oplysninger om 
nærmeste forhandler.

INTERN TRANSPORTMATERIEL


