Logiﬂex με ηλεκτρική κίνηση
- Για υψηλές αποδόσεις
Μεγάλη ευελιξία και αποδοτικότητα - το Logiﬂex
με ηλεκτρική κίνηση, μπορεί να μεταφέρει και
ανυψώσει πολλά υλικά.
Ο σχεδιασμός έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Το
Logiﬂex μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες
του κάθε χρήστη, ενώ το εργονομικά σχεδιασμένο
μπράτσο εγγυάται την ξεκούραστη χρήση.
Έχει προσεγμένο σχεδιασμό και στρογγυλεμένες
άκρες - μειώνεται ο κίνδυνος φθορών στην παλέτα
και τα υλικά.
Υψηλή ποιότητα - Το μηχάνημα δοκιμάζεται βάσει
εκτεταμένου προγράμματος δοκιμών και σε
συνεργασία με ειδικούς σε θέματα ασφάλειας και
υγιεινής.

www.logitrans.com
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το Logiﬂex με ηλεκτρική κίνηση έχει
χαρακτηριστική ευελιξία και κινείται
άνετα ακόμα και σε πολύ στενούς
χώρους.
Ο ηλεκτρονικός έλεγχος εξασφαλίζει:
 Απόλυτο έλεγχο ταχύτητας
 Ομαλή επιτάχυνση
 Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας ανά
φόρτιση
Η στιβαρή κατασκευή εγγυάται μεγάλη
διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος
συντήρησης.
Προϊόν (διαστάσεις σε mm)
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Άνοιγμα πιρουνιών
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Μήκος χωρίς πιρούνια
Ολικό μήκος με πιρούνια 1150 mm
Ολικό ύψος
Ελάχιστο ύψος πιρουνιών

Δυνατότητα κίνησης με το
μπράτσο στην όρθια θέση.
Όλα τα χειριστήρια είναι εύκολα
προσβάσιμα.

Τα ρυθμιζόμενα πιρούνια
διατίθενται ως επιπλέον
εξοπλισμός σε πολλά μήκη και
τύπους.
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2200 - Δοκιμές δείχνουν ότι 1700 mm αρκούν

Ελεύθερη ανύψωση
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Γωνία στροφής τροχών

210°

Κινητήρας

1,2 kW 24 V με ηλεκτρονικό έλεγχο ταχύτητας

Ταχύτητα κίνησης με /χωρίς φορτίο

κάτω από 500 mm ανύψωση : 5/6 km/h, πάνω από 500 mm ανύψωση : 3/4 km/h

Κινητήρας ανύψωσης

1,2 kW 24 V

Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο

Ικαν. 1000 kg: 0,07/0,12 m/s, Ικαν. 1200 kg: 0,04/0,07 m/s

Ταχύτητα καθόδου με / χωρίς φορτίο
*
**
***
****

3740

1100 με πιρούνια 1150 mm

Ast

Βάρος kg (χωρίς μπαταρία) Ικανότητα 1000/1200

3290
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Κέντρο βάρους φορτίου
Ωφέλιμο μήκος πιρουνιών

Διαθέσιμο με πλευρικώς
ανατρεπόμενα πιρούνια ή/και
επιπλέον εξοπλισμό, όπως
γερανάκι, ανατροπέας βαρελιών,
ανατροπέας ρόλλων, αυτόματος
έλεγχος στάθμης,τηλεχειρισμός,
ενσωματωμένος φορτιστής.
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Μείωση ικανότητας σε μεγάλα ύψη.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης 1600 mm με μήκος πιρουνιών 600 mm, μεγιστο ύψος ανύψωσης 2450 mm με μήκος πιρουνιών 800 mm.
Μειωμένη ικανότητα 750 kg. Δεν είναι διαθέσιμο για τον τύπο των 1200 kg.
Μόνο για ικανότητα 1000 kg.

Διαφανές και ανθεκτικό κάλυμμα ιστού - Χαμηλή ταχύτητα
με σηκωμένα πιρούνια.

Υπάρχει η δυνατότητα ειδικών κατασκευών. Ρωτήστε μας σχετικά.
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