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SCHODOŁAZ TRANSPORTOWY DONKEY do 160kg 
 
DONKEY to profesjonalny schodołaz transportowy, do 
przewożenia ładunków o wadze 160 kg. 
Ważne jest aby pracownicy , którzy w zakresie swoich 
obowiązków mają dźwiganie i przenoszenie ciężkich 
produktów, paczek, czy innych wyrobów, mogli bezpiecznie 
i profesjonalnie wykonać swoją pracę, bez narażania 
swojego zdrowia. Z pewnością DONKEY w tym pomoże i 
całkowicie odciąży pracownika przy wnoszeniu dużych i 
ciężkich przedmiotów na górę po schodach lub do innych 
trudno dostępnych miejsc. Pojedyncza osoba sterująca 
Schodołazem wystarcza aby obsłużyć całość procesu. 
Donkey posiada rączkę, która może być ustawiana w trzech 
różnych pozycjach, aby ułatwić manewrowanie, system 
blokujący rozpoznawanie kroku, koło centralne i wysokiej 
jakości baterię litową 13AH-24V. Schodłaz transportowy 
posiada szereg dodatkowych akcesoriów jak : 
• platforma XL o wymiarach 48 cm x 46 cm – dla 

większych ładunków 
• widły, ułatwiające przenoszenie palet 
• windę – elektryczną platformę, która unosi ładunek 

dodatkowo do góry, jeśli musimy go umieścić wyżej. 
Jest wspaniałą pomocą przy wprowadzaniu produktu 
do samochodu i wyjmowaniu go z samochodu. Nie ma 
konieczności używania schodów i podstawek. 

• dodatkowe koła – mocowane do korpusu, dzięki nim 
schodołaz może być prowadzony po płaskich 
powierzchniach jako wózek. Ułatwia to manewrowanie 
produktem na płaskich podłożach. 

• pas  – do mocowania ładunku 
Donkey – występuje także w wersji SPEED, czyli w jego 
kołach znajduje się dodatkowy napęd elektryczny, 
Schodołaz porusza się elektrycznie nawet na płaskich 
podłożach. 
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PARAMETRY TECHNICZNE DONKEY 
DONKEY 

SPEED 

Minimalne wymiary podestu 
manewrowego (kształt L) 

100×100 cm 

Minimalne wymiary podestu 
manewrowego (kształt U) 

170×100 cm 

Minimalna szerokość 
schodów 

65 cm 

Maksymalna wysokość 
stopnia 

22 cm 

Masa własna z 
akumulatorami 

43,6 kg 56,6 kg 

Masa modułu napędowego 41 kg 54 kg 

Masa akumulatorów 2,6 kg  

Masa baterii ołowiowo-
kwasowe (opcja) 

10 kg 

Ładowność 160 kg 

Maksymalna prędkość 36 schodów/minutę 

Średnia wytrzymałość 
naładowanych baterii (dla 
ładunku o wadze 100kg) 

700 
schodów 

650 
schodów 

Moc silnika 350 W 

Wymiary produktu 166 x 65 x 49 cm 

 

dodatkowe 
koła 

widły winda platforma 
XL 


