




	 У	каталозі	 «Складська	та	вантажопідйомна	техніка»	представлена	переважно	про-
дукція	компанії	«Noblelift».	Створена	в	кінці	90	-х	років	минулого	сторіччя	у	США,	компанія	
«Noblelift»	сьогодні	стала	світовим	лідером	в	області	виробництва	малої	складської	техніки	
та	устаткування,	має	виробничі	потужності	у	країнах	Азії.	Асортимент	продукції	під	маркою	
«Noblelift»	безперервно	розширюється	і	на	сьогоднішній	день	являється	взірцем		для	най-
більших	корпорацій	в	галузі.
	 З	 2003	 року	 компанія	 «Noblelift»	 займає	 перше	 місце	 в	 світі	 з	 виробництва	 малої	
складської	техніки	-	гідравлічних	візків	і	штабелерів.	Компанії	належить	35	%	світового	рин-
ку	малої	складської	техніки.	Продукція	«Noblelift»	відома	в	Україні	і	з	моменту	появи	кори-
стується	незмінним	успіхом	у	споживачів.
	 Вся	продукція	компанії	 «Noblelift»	сертифікована	відповідно	до	світових	стандартів	
CE	і	GS,	виробництво	має	сертифікат	ISO	9001,	ISO	14001,	ISO	18001.
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Візки ручні гідравлічні

Модель Hunter 25

Ручний гідравлічний візок	 призначений	 для	 транспортування	 палет	 на	 складах,	 а	 також	 незамінний	
при	 будь-яких	 вантажно-розвантажувальних	 роботах.	 Візки	 з	 підйомом	 вил	 є	 найпоширенішим	 засобом	
транспортування	 різних	 вантажів	 і	 піддонів	 завдяки	 своїй	 конструктивній	 простоті,	 маневреності,	 надій-
ності	 й	 невибагливості	 в	 експлуатації	 та	 відносно	 низькій	 ціні	 у	 порівнянні	 з	 іншою	 складською	 технікою.

Професійна	 гідравлічна	 техніка	 класу	 «люкс».	 Завдяки	 надзвичайно	 високій	 якості	 металу	 вона	 є	 потуж-
ним	 та	 надійним	 помічником	 серед	 широкого	 асортименту	 ручних	 гідравлічних	 візків.	 Особливістю	 кон-
струкції	 даної	 моделі	 є	 посилене	 кріплення	 підвилочних	 роликів	 та	 удосконалений	 оцинкований	 гідравліч-
ний	 вузол	 із	 запобіжним	 клапаном,	 що,	 в	 свою	 чергу,	 гарантує	 надійність	 при	 безперервному	 використанні.	
Ергономічна	 форма	 ручки	 з	 покращеним	 дизайном	 забезпечує	 надійну	 та	 комфортну	 експлуатацію	 техніки.
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✓   Надійний,	довговічний	гідравлічний	вузол
✓			Міцна,	стійка	до	скручування	конструкція	візка
✓			Ведучі	колеса	великого	діаметру
✓			Гідравлічні	манжети	та	сальники	німецьких	виробників
✓			Можливість	працювати	з	будь-якими	видами	піддонів.



Модель PDF  25   

Модель RDF 25
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Візки ручні гідравлічні

    Гідравлічний візок моделі PDF 25 
,					відрізняється	надійністю	та	ви-
тривалістю	 гідравлічної	 системи,	
яка	 перевірена	 часом	 та	 інтенсив-
ним	 використанням.	 Зручному	
управлінню,	швидкості	підіймання/
опускання	 вил	 та	 запобіганню	 пе-
ревантаження	 гідравлічного	 візка	
сприяє	 новий,	 удосконалений,	 по-
силений	гідравлічний	вузол	із	запо-
біжним	клапаном.

  Професійний гідравлічний візок 
моделі RDF 25	 призначений	 для	
транспортування	 вантажів	 на	 ко-
роткі	 відстані	 в	 складських	 примі-
щеннях,	магазинах	та	виробництві.	
Гідравлічний	 вузол	 високої	 якості	
з	 клапаном	 контролю	 повільно-
го	 спуску	 (ходу).	 Виготовлення	
гідравлічних	візків	здійснюється	за	
німецькими	 технологіями	 та	 стан-
дартами	 якості	 з	 використанням	
надійного	 покриття	 порошковою	
фарбою.



Візок гідравлічний HG 25	 -	незамінна	техніка	для	роботи	в	обмеженому	просторі,	причепах	та	
напівпричепах	вантажних	автомобілів.	Масивний	 та	надійний	 гідровузол,	 високоміцний	метал,	
розмір	вил	виділяють	дану	модель	серед	інших	професійних	гідравлічних	візків.	Посилений	по-
воротний	підшипник,	встановлений	під	гідровузлом,	дозволить	з	легкістю	повертати	кермові	ко-
леса	під	навантаженням	
до	2500	кг.

Гідравлічні візки серії ACL	найкраще	підходять	для	переміщення	довгих	піддонів	вагою	до	3500	кг,	а	також	
двох	піддонів	одночасно,	на	виробництві	та	торгівельних	майданчиках.	Поєднання	простоти	та	надійності	кон-
струкції,	мінімальної	ваги	та	оптимальної	
ціни	забезпечує	зручність	та	універсаль-
ність	використання	візка.
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Візки ручні гідравлічні
Моделі серії HG   

Моделі серії ACL



Гідравлічний візок серії АС25	відрізняється	надійністю	та	витривалістю	гідравлічної	системи,	яка	
перевірена	часом	та	інтенсивним	використанням.	Зручному	управлінню,	швидкості	підіймання/опу-
скання	вил	та	запобіганню	перевантаження	гідравлічного	візка	сприяє	новий,	удосконалений,	поси-
лений	гідравлічний	вузол	 із	запобіжним	клапаном.	Додаткові	вилочні	ролики	гарантують	легкість	
керування	і	безпечність	транспортування	вантажу	на	схилах	та	підйомах.

Гідравлічний візок серії L-50		являє	собою	високоякісну	конструкцію,	в	якій	поєднуються	підви-
щена	зносостійкість	елементів	гідровузла	та	посилені	колеса.	Візок	відрізняється	надійністю,	від-
мінною	маневреністю	та	простотою	переміщення	вантажу.	
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Візки ручні гідравлічні
Модель AC-25

Модель L-50



Гідравлічні візки серії DF є	оптимальним	рішенням	для	переміщення	піддонів	з	продукцією	на	складах.	Надій-
ність	 конструкції,	 якість	 матеріалів,	 максимальна	 вантажопідйомність	 візка	 до	 3000	 кг	 сприяють	 простоті	 та	
універсальності	його	використання.

Гідравлічний візок SAC-W20H	-	професійна	гідравлічна	техніка	з	вагами.	Функції	вагів:	нульова	корекція,	зважу-
вання	нетто/брутто,	загальна	вага.	Візок	має	вбудований	зарядний	пристрій,	для	заряджання	акумулятора	до-
статньо	приєднати	кабель	від	візка	до	мережі	220	В.	

✓		Високоточні	ваги	з	чітким	цифровим	
дисплеєм.
✓		Вбудований	зарядний	пристрій	для	за-
ряджання	акумулятора.
✓		До	70	годин	безперервної	роботи.
✓		Ваги	є	вологонепроникними	й	можуть	
працювати	при	будь-яких	погодних	умовах.
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Візки ручні гідравлічні
Моделі серії DF

Модель SAC-W20H (з вагами)



Візок гідравлічний АС20R1000	призначений	для	перевезення	вантажів	закругленої	форми,	таких	як	руло-
ни,	котушки,	кабельні	барабани	і	т.д.		з	діаметром	від	800	до	1200	мм

Гідравлічний візок ножичного типу	за	своєю	конструкцією	призначений	переважно	для	допоміжних	робіт,	
аніж	для	звичайного	транспортування	вантажу.	Дана	модель	піднімає	вантаж	до	1000	кг	на	висоту	80	см.	ЇЇ	
можна	використовувати	для	переміщення	товару	з	конвеєра	на	піддон.	При	цьому	працівнику	не	потрібно	
буде	кожного	разу	нахилятися,	щоб	опустити	вантаж.	Для	стійкості	конструкції	та	безпечної	експлуатації	но-
жичні	опори	автоматично	фіксують	візок	під	час	підйому	вантажу.

Модель SLT(N) 10 ножничного типу
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Візки ручні гідравлічні
Модель AC20R1000  

для перевезення вантажів закругленої форми



Гідравлічні штабелери SFH 15.16	 призна-
чені	 для	 завантаження/розвантаження	 то-
варів	 на	 піддонах	 в	 логістичних	 центрах	 і	
складах,	на	підприємствах	і	виробництвах	та	
в	холодильних	камерах.	Штабелери	оснащені	
стоянковим	 гальмом,	 комбінованим	 підйо-
мом	вил,	захисними	ґратами.	Під	час	роботи	
гідравлічний	штабелер	 не	 створює	 електро-
магнітне	поле,	тому	його	можна	використову-
вати	навіть	для	завантаження/розвантажен-
ня	легкозаймистих	вантажів.

Гідравлічні штабелери SFHD 10.25	 підходять	
для	 розвантаження/завантаження	 вантажів	 за	
відсутності	 рампи.	Дана	складська	 техніка	має	
просту	та	надійну	конструкцію,	є	невибагливою	
в	 експлуатації	 та	 дозволяє	 механізувати	 ручну	
працю	з	мінімальними	витратами.	Для	полегше-
ного	 керування	 штабелери	 оснащені	 спеціаль-
ними	тяговими	рукоятками,	а	для	забезпечення	
нерухомості	при	завантаженні/розвантаженні		-	
ножним	гальмом.

Штабелери ручні гідравлічні
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Модель SFH 15.16

Модель SFHD 10.25



Штабелери електричні 

Гідравлічні штабелери з електропідйомом SPN	-	це	поєднання	найвищої	якості	та	демократичної	ціни.	Сучас-
ний	стильний	дизайн,	міцна	конструкція	корпусу,	до	дрібниць	продумана	система	підйому,	зовнішній	зарядний	
пристрій	і	широкий	вибір	моделей	на	всі	випадки	життя	-	все	це	робить	гідравлічні	штабелери	з	електропідйо-
мом	ідеальним	рішенням	для	будь-якого	складу.

Штабелери	серії	SPN	з	електропідйомом	(з	живленням	від	аку-
муляторної	батареї	)	відрізняються	високою	надійністю	та	при-
значені	 для	 роботи	 в	 інтенсивному	 режимі,	 дозволяють	 пра-
цювати	 з	 автотранспортом	 і	 стелажними	 системами.	 Підйом	
і	 опускання	 вил	 з	 вантажем	 виконується	 електродвигуном,	 а	
переміщення	самого	штабелера	-	вручну.	Колеса	штабелера	за-
безпечені	гальмівними	механізмами.
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Серія SPN



Сучасний гідравлічний підйомний стіл	(	підйомна	платформа	)	застосовується	в	промисловому,	складсько-
му,	виробничому	секторі,	забезпечуючи	механізований	підйом	важких	вантажів,	виробів,	товару,	продукції	для	
зміни	положення	по	висоті.	Використання	підйомних	столів	дозволяє	швидко,	якісно	та	безпечно	виконати	
роботу	за	мінімальний	час.

✓		✓  Високоміцна	сталева	конструкція.	
✓		✓  Просте	управління	гідронасосом	за	допомогою	педалі	
дозволяє	вибрати	необхідний	рівень	підйому.	
✓		✓  Різноманітні	функції	для	переміщення	вантажів		як	на	
складах,	так	і	у	виробництві.	
✓		✓  Стіл	оснащений	регульованим	гідравлічним	клапаном	для	
контролю	швидкості	опускання.	
✓		✓  Пропускний	клапан	захищає	насос	від	перевантажень.

Гідравлічні столи
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Моделі TFD 35 та TG 50



Обладнання для
переміщення бочок

Візок DP25	 спеціально	 розроблений	 для	 перевезення	 бо-
чок	 на	 невеликі	 відстані.	 Використовується	 для	 підйому	
бочки	зі	стандартної	європалети	й	перевезення	по	складу.
Візок	 DP25	 займає	 мало	 місця,	 невибагливий	 в	 обслу-
говуванні	 й	 рекомендується	 для	 роботи	 на	 будь-яко-
му	 складі	 або	 в	 майстерні,	 де	 використовуються	 бочки.

Штабелер для бочок NBF35	використовується	для	підй-
ому	та	перевезення	бочок,	а	також	для	нахилу	бочки	для	
переливання	її	вмісту	в	іншу	тару.	

✓ Штабелер	NBF35	має	ручне	керування,	спеціальна	
рукоятка	забезпечує	плавний	нахил	бочки.	
✓ Підйом	бочки	здійснюється	за	допомогою	гідравлічно-
го	приводу.	
✓ Штабелер	оснащений	міцними	колесами	з	поліуретану.	
✓ Конструкція	штабелера	забезпечує	високу	безпеку	
виконуваних	робіт.
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Візок DP25

Штабелер NBF35



Візки вантажні двохколісні
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Двоколісні візки	вирізняються	простотою	конструкції,	компактними	габаритами,	легкістю	в	експлуатації.	Най-
частіше	ручні	двоколісні	візки	використовуються	для	перевезення	товарів,	упакованих	у	коробки	(побутова	тех-
ніка,	електроприлади	й	т.п.),	а	також	для	перевезення	балонів.

Візок двоколісний GZS90
✓ неазамінний	помічник	в	господарстві		
для	 переміщеня	 вантажів	 на	 невеликі	
відстані;
✓ міцна		корозостійка	конструкція;
✓ компактний	 дизайн,	 у	 складеному	
стані	займає	мало	місця;
✓ виготовлений	з	алюмінієвого									
				профілю;
   ✓ габаритні	розміри	візка	ДхШхВ	-		
					410х360х1100	мм;
    ✓ вантажопідйомність	130	кг.

Візок двоколісний LSPN40
✓ застосовується	 для	 переміщення	
крихких	товарів,	важких	картонних	ко-
робів;
✓ посилена	 конструкція	 з	 корозостій-
ким	порошковим	покриттям;
✓ широка	 платформа	 для	 габаритних	
вантажів;
✓	 пневматичні	 колеса	для	 зменшення	
вібрації	 при	 перевезенні	 крихких	 ван-
тажів;
✓ зручні	 ручки	 з	 полімерним	 покрит-
тям;
         ✓ габаритні	розміри	ДхШхВ	-										
	 410х550х1200	мм;
✓ вантажопідйомність	400	кг.

Візок двоколісний LSP20
✓ призначений	 для	 переміщення	 ван-
тажів	по	сходах	та	через	перешкоди;
✓ міцна		корозостійка	конструкція;
✓ зручні	ручки	з	полімерним	покриттям;
✓ габаритні	розміри	ДхШхВ	-	
550х300х1300	мм;
✓ вантажопідйомність	200	кг.

Візок двоколісний SSPN35
✓ застосовується	 для	 переміщення	
чутливих	 товарів,	 важких	 картонних	
коробів;
✓ міцна		корозостійка	конструкція;
✓	 пневматичні	 колеса	для	 зменшення	
вібрації	при	перевезенні	чутливих	ван-
тажів;
✓ компактний	 дизайн,	 у	 складеному	
стані	займає	мало	місця;
✓ габаритні	розміри	ДхШхВ	-	
550х300х1200	мм;
✓ вантажопідйомність	350	кг.

Візок двоколісний  LSRU40
✓ ідеально	підходить	для	переміщення	
крихких	товарів,	важких	картонних	ко-
робів;
✓ міцна	конструкція;
✓ тверді	гумові	колеса;
✓ безпечний	в	експлуатації;
✓ габаритні	розміри	ДхШхВ	-	
410х360х1100	мм;
✓ габаритні	 розміри	 візка	 ДхШхВ	 -	
410х550х1200	мм;
✓ вантажопідйомність	400	кг.

Візок двоколісний  SSRU35
✓ призначений	для	переміщення	крих-
ких	товарів,	важких	картонних	коробів,	
балонів;
✓ можливість	 перевезення	 балонів	 та	
предметів	подібної	форми;
✓ посилена	 конструкція	 з	 корозостій-
ким	порошковим	покриттям;
✓ тверді	гумові	колеса; 
✓ зручні	 ручки	 з	 полімерним	 покрит-
тям;
✓ безпечний	в	експлуатації;
✓ вантажопідйомність	350	кг.
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Візки вантажні платформні

Візки платформні	призначені	для	переміщення	різних	вантажів	на	невеликі	відстані	на	складах,	торговель-
них	та	промислових	підприємствах.	Спеціалізовані	візки	можуть	мати	посилену	раму,	особливу	конструкцію	
коліс,	наприклад,	для	переміщення	по	сходових	прольотах.	Найпоширеніші	платформні	візки	виготовляються	
з	тонкостінного	сталевого	листа	на	міцній	металевій	рамі.	На	сталевий	лист	може	наноситися	екологічно	чи-
сте	полірозмірно-порошкове	покриття,	стійке	до	дезінфікуючих	засобів.	Також	деякі	із	представлених	візків	
можуть	оснащуватись	додатковими	ручками.

Візок GZT300 - вантажний	візок,	що	поєднує	в	собі	функції	дво-
колісного	ручного	візка	та	4-колісного	платформного.	Крім	ос-
новних	коліс,	GZT300	має	два	допоміжні	поворотні.

Головна	особливість	цього	візка	в	тому,	що	він	розкладається,	
перетворюючись	 у	 платформний,	 і	 в	 цьому	 випадку	 в	 роботу	
включаються	додаткові	поворотні	колеса.	

У	 такому	 вигляді	 візок	 дуже	 зручно	 використовувати	 для	
громіздких	 вантажів,	 які	 неможливо	 переміщати	 звичайними	
двоколісними	моделями.	Завдяки	міцній	рамі,	виконаній	 із	по-
силеного	антикорозійного	профілю,	у	розкладеному	стані	візок	
витримує	навантаження	до	300	кг,	габаритні	розміри	ДхШхВ	-	
515х465х1315	мм.

Візок платформний TSL11
✓  міцна	корозостійка	металева	конструкція;
✓ розкладна	ручка	для	зручності	транспор-
тування;
✓ основа	з	гумовим	покриттям	для	стійкості	
вантажу;
✓ поворотні	колеса;
✓ габаритні	розміри	ДхШхВ	-	910х610х860	
мм;
✓ вантажопідйомність	200	кг.

Візок платформний 4zh98
✓ міцна	корозостійка	металева	конструкція;
✓ якісне	порошкове	покриття;
✓ пневматичні	 	поворотні	колеса	для	змен-
шення	вібрації;
✓ можливість	 встановлення	 ручки	 з	 обох	
сторін;
✓ габаритні	розміри	ДхШхВ	-	630х780х860	
мм;
✓ вантажопідйомність	1200	кг.

Візок платформний 4zh93
✓ посилені	поліуретанові	колеса;
✓ якісне	порошкове	покриття;
✓ можливість	 встановлення	 ручки	 з	 обох	
сторін;
✓ поворотні	колеса;
✓ габаритні	розміри	ДхШхВ	-	920х630х860	
мм;	
✓ вантажопідйомність	1800	кг.

Візок платформний 4zh97
✓ пневматичні	 колеса	 для	 зменшення	
вібрації;
✓ можливість	 встановлення	 ручки	 з	 обох	
сторін;
✓ якісне	порошкове	покриття;
✓ поворотні	колеса;	
✓ габаритні	розміри	ДхШхВ	-	1470х710х860	
мм;
✓ вантажопідйомність	750	кг.



Кран гідравлічний SDJ2	-	компактний	підйомний	пристрій	для	підйому	та	переміщення	вантажів	вагою	до	2	
тонн.	Підйом	стріли	з	вантажем	здійснюється	за	допомогою	гідравлічної	системи	(гідроциліндра)	з	ручним	
накачуванням.

Спеціальне обладнання 

✓   Кран	SDJ2	має	міцну	та	просту	сталеву	конструкцію.
✓   Стріла	крана	може	висуватися	вперед	для	збільшення	зони	доступу	до	вантажу.
✓   Кран	обладнаний	роликами	для	переміщення	піднятого	вантажу	на	невеликі	відстані.
✓   Кран	дуже	простий	у	роботі	та	не	вимагає	фізичних	зусиль	для	підйому	вантажів.
 ✓   У	гідравлічній	системі	крана	передбачений	верхній	обмежник	ходу	поршня	та	хромований	
шток	гідроциліндра,	що	продовжує	термін	служби	крана.
✓   Кран	SDJ2	легко	та	швидко	складається.	У	складеному	вигляді	займає	мало	місця,	що	важ-
ливо	при	зберіганні	та	транспортуванні.
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Кран гідравлічний  SDJ2



В	 залежності	 від	 ваги	 вантажу	 пересування	
може	здійснюватися	комплектами	з	одним	або	
двома	 ведучими	 котками.	 Останні	 призначені	
для	 балансування	 та	 безпечного	 переміщення	
надважких	вантажів,	 таких	 як	 промислові	 вер-
стати,	 поліграфічні	 машини,	 металеві	 контей-
нери.	 Якісна	 роликова	 система	 має	 низький	
коефіцієнт	тертя,	що	дозволяє	пересувати	важ-
кі	 вантажі	 без	 залучення	 спеціальної	 техніки.

Ролики пересувні (котки)

Ролики пересувні (котки) призначені	для	пересування	важких	предметів	(шафи,	сейфи,	верстати,	банкома-
ти	та	інше	устаткування).	Оригінальна	конструкція	котків	дозволяє	виконувати	переміщення	з	мінімальними	
фізичними	зусиллями,	без	залучення	додаткового	персоналу	й	вантажопідйомної	техніки.	Нейлонові	колеса	
захищають	підлогу	від	пошкоджень.
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Ролики пересувні (котки)
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Ролики пересувні (котки)
Ролики	великого	діаметра	гарантують	легкість	руху	і	рівномірно	розподіляють	навантаження,	захищаючи	під-
логу	від	пошкоджень	при	транспортуванні	важких	предметів,	не	залишають	масляних	забруднень,	прості	в	
обслуговуванні	та	оснащені	ручками	для	зручності	перенесення.	Вантаж	може	бути	розміщений	на	платформі,	
за	домомогою	лома	або	домкрата,	що	дозволяє	не	залучати	спеціальну	техніку.	



Колеса та ролики для складської техніки
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