
 

Forklift Bomu 2 Tonluk 
 
Tüm Aardwolf forklift bomları, yüksek kaliteli AS1163-450 L0 
özellikte Avusturya çeliğinden kutu profillerden oluşmaktadır. 
Dayanıklı, sağlam ve güvenlidir. Aardwolf forklift bomları, 
Aardwolf patentli kaldırma mengenelerini tamamlayıcı bir 
görev üstlenmektedir. 
 
Forklift Bomu, 2 tonluk ve 2.5 tonluk yük kaldırma 
arabalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, teleskobik iki-
parçalı çelik kutu profillerden oluşmaktadır. Sürücüye 
maksimum görüş sağlayacak şekilde çok yönlülük özelliği 
mevcuttur.  

Özellikler  

 2 adet 557 mm'lik uzama ile 1,610 metreden 2,724 
metreye uzama özelliği 

 Bom uzantısı, tamamıyla yerinden çıkartılamayacak 
şekildedir 

 Bom, çatallara giren kısımların en arkasında bulunan 
ikişer adet civata ve sabitleme pimleri ile sabitlenir 

 Çatal yuva ebatları 154 mm genişlik ve 58 mm 
yükseklikte olan çatallarda kullanılır 

 Çatal yuvaları, merkezden merkeze 366 mm 
mesafededir 

Ayrıntılar  

 Forklift Bomu 2 Tonluk Metrik (mm-kg) Emperyal (inch-lbs) 

İş yükü limit 
Geri çek: 1500 

Esnetilmiş: 500 

3307 

1102 

Net ağırlık 90.7 200 

Brüt ağırlık 91 201 

Paket boyutu 1750x620x380 69x24.4x15 

 
NOT: Bom kaldırma kapasiteleri, tamamen kullanılan forkliftin kapasitesine 
bağlıdır. 

 
 



 

Forklift Bomu 3 Tonluk 
 
Tüm Aardwolf forklift bomları, yüksek kaliteli AS1163-450 L0 
özellikte Avusturya çeliğinden kutu profillerden oluşmaktadır. 
Dayanıklı, sağlam ve güvenlidir. Aardwolf forklift bomları, 
Aardwolf patentli kaldırma mengenelerini tamamlayıcı bir 
görev üstlenmektedir. 
Forklift Bomu, 3 tonluk ve daha büyük yük kaldırma 
arabalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, teleskobik iki-
parçalı çelik kutu profillerden oluşmaktadır. Sürücüye 
maksimum görüş sağlayacak şekilde çok yönlülük özelliği 
mevcuttur.  

Özellikler  

 3 adet 491 mm'lik uzama ile 2,107 metreden 3,580 
metreye uzama özelliği 

 Bom uzantısı, tamamıyla yerinden çıkartılamayacak 
şekildedir 

 Bom, çatallara giren kısımların en arkasında bulunan 
ikişer adet civata ve sabitleme pimleri ile sabitlenir 

 Çatal yuva ebatları 165 mm genişlik ve 65 mm 
yükseklikte olan çatallarda kullanılır 

 Çatal yuvaları, merkezden merkeze 377 mm 
mesafededir 

Ayrıntılar  

 Forklift Bomu 3 Tonluk Metrik (mm-kg) Emperyal (inch-lbs) 

İş yükü limit 
Geri çek: 1500 

Esnetilmiş: 600 

3307 

1322 

Net ağırlık 136 300 

Brüt ağırlık 136.5 301 

Paket boyutu 2250x630x420 88.6x24.8x16.5 
 
NOT: Bom kaldırma kapasiteleri, tamamen kullanılan forkliftin kapasitesine 
bağlıdır. 


