Ανοξείδωτο παλετοφόρο
- Για υψηλές απαιτήσεις υγιεινής
Υγιεινή - με το ανοξείδωτο παλετοφόρο
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης από
βακτηρίδια. Όλα τα ανοξείδωτα προϊόντα έχουν
σχεδιαστεί σε συνεργασία με μεγάλη επιχείρηση
γαλακτοκομικών προϊόντων για χρήση σε
επιβαρυμένο περιβάλλον.

LOGITRANS

GL STAINLESS-PLUS / -SEMI

Ο σχεδιασμός προστατεύει από τραυματισμούς και
κόπωση - έχει προσεχθεί ιδιαίτερα η εργονομία. Ο
εργονομικός σχεδιασμός του μπράτσου εξασφαλίζει
την ξεκούραστη χρήση.

Η υψηλή ποιότητα εξασφαλίζεται μέσω εκτεταμένου
προγράμματος δοκιμών σε συνεργασία με ειδικούς
σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής.

www.logitrans.com

GL STAINLESS-PLUS / -SEMI

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το ανοξείδωτο παλετοφόρο διατίθεται σε
πλήρως ανοξείδωτη και ημιανοξείδωτη
έκδοση,
 RF-PLUS: 100% ανοξείδωτο
 RF-SEMI: Γαλβανισμένο, με
ανοξείδωτα πιρούνια, τιμόνι και μπλοκ
τροχών πιρουνιών
Εύκολο στον καθαρισμό - μεγάλη
αντίσταση
 Το σασί έχει μεγάλη αντοχή σε όξινο
περιβάλλον - έχει υποστεί αμμοβολή
και επιφανειακή λείανση
 ανθεκτική επιφάνεια
 Μεγάλη αντοχή σε διάβρωση
Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό
κόστος συντήρησης
 στιβαρή κατασκευή
 Ατσάλι AISI 316L για το σασί

Τα μέρη του μηχανήματος είναι
είτε τελείως ανοικτά είτε τελείως
κλειστά, ώστε να διευκολύνεται
ο καθαρισμός.

Τα κλειστού τύπου πιρούνια
εμποδίζουν τη συγκέντρωση
βακτηριδίων και διευκολύνουν
τον καθαρισμό.

Προϊόν (διαστάσεις σε mm)

GL 2071RF-PLUS

Ικανότητα σε kg

Διατίθενται επίσης : Απλό
και αντιεκρητικτικού τύπου
παλετοφόρο.
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GL 2081RF-SEMI
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Γωνία στροφής τροχών
Διάμετρος απλών τροχών

Βάρος
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230°

Διάμετρος διπλών τροχών
Τιμόνι
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68 kg (520 x 1140)

* Οπές στα πιρούνια για το σασί των τροχών.

RF-PLUS - για τη βιομηχανία τροφίμων και τη φαρμακευτική
βιομηχανία, όπου οι απαιτήσεις υγιεινής είναι υψηλές.

RF-SEMI – για τη βιομηχανία τροφίμων, σε σημεία όπου
είναι πολύ σημαντική η αντοχή σε διάβρωση.

Η εργονομική λαβή συμβάλλει
στην ξεκούραστη χρήση.

Εφαρμογή στη φαρμακευτική
βιομηχανία.

Αρθρώσεις τροχών
(στεγανοποίηση με λάστιχο)

Ζητείστε μας προδιαγραφές υλικών. Υπάρχει δυνατότητα ειδικών κατασκευών.

