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Рішення
для складу

Підвищення безпеки та запобігання травм за рахунок 
зменшення фізичних зусиль та ручної обробки.

Zallys пропонує широкий спектр логістичних рішень для декількох застосувань, ідеальний вибір 
для підвищення продуктивності, знижуючи небезпеки, ризики та травми, пов'язані з ручним 
обробкою вантажів.

Від пішохідних буксирувальних буксирів до людини на бортових носіях, наші автомобілі 
підходять для будь-якої ситуації, коли потрібна швидка та безпечна обробка матеріалів, як в 
приміщенні, так і на вулиці.

Великий вибір аксесуарів робить нашу продукцію універсальною і легкій у використанні, навіть 
для неспеціалістів.



L o a d

Вибір електричних візків
Широкий спектр електричних рішень для легкого транспортування вантажів до 1000кг.
JESPI - електрична платформа з чотирма колесами, створена для різних спеціальних застосувань і багаторазового 
використання.
M8 - пішохідний електричний візок, призначений для транспортування труб і стрижнів з максимальною довжиною 6 
метрів.
M15 - легкий пересувний електричний візок з широкою платформою і поворотом на 360 °.
R5 - електричний візок вантажопідйомністю до 750 кг на плоских підставах і гідравлічна система нахилу.
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Zallys електричні буксири підходить для ситуацій, коли потрібна швидка і безпечна обробка матеріалів.
M4 / M5 / M9 - наші найбільш універсальні колісні вантажники для внутрішніх і зовнішніх робіт, на рівних землях і 
схилах.
M6.5 - електричний буксир з підйомною системою, головним чином призначений для переміщення причепів і 
важких колісних візків.
M11 - дуже потужним електричним буксиром, призначеним для буксирування колісних навантажень до 15.000 кг на 
плоских підставах.
M12 - компактним і практичним, дуже корисним для буксирування рулонних контейнерів, візків і різних колісних 
навантажень.

Ідеальне рішення для транспортування персооналу, вантажів і для перевірки / технічного обслуговування.

DDM - компактним 3-колісний, штатний електромобіль, здатний буксирувати колісні навантаження до 500 кг.
JACK - індустріальний транспорт для персоналу з неймовірною універсальністю застосування практично в усіх 
областях і на різних типах підстав.

K5 - електричний низькорівневий підбирач із широкою платформою вантажопідйомністю до 500 кг.

Вибір електричних буксирів

Вибір моделі електромобілів з людиною на борту
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