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Ανατροπέας ρόλλων - για 
ανύψωση και ανατροπή ρόλλων    
Μεγάλη ευελιξία και αποδοτικότητα - με τον 
ανατροπέα διευκολύνεται η διαχείριση ρόλλων σε 
οριζόντια και κάθετη θέση.

Ο ανατροπέας μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε 
όλα τα περονοφόρα της Logitrans με ρυθμιζόμενο 
σασί. Επίσης μπορεί να αντικατασταθεί με άλλα 
εξαρτήματα.

Η μεγάλη ποικιλία σε επιπλέον εξοπλισμό, που 
περιλαμβάνει πλατφόρμα, ανατροπέα βαρελιών 
ή βελόνι, εξασφαλίζει τη μέγιστη αξιοποίηση του 
περονοφόρου.

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

LOGIFLEX ΑΝΑΤΡΟΠΕΑΣ ΡΟΛΛΩΝ



Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ο ανατροπέας ρόλλων μεταφέρει / 
ανατρέπει ρόλλους σε οριζόντια και 
κάθετη θέση.

Είναι χειροκίνητος και διατίθεται σε 2 
μοντέλα, ανάλογα με την ικανότητα.

Μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε 
όλα τα περονοφόρα της Logitrans με 
ρυθμιζόμενο σασί.

Διαθέσιμες είναι επίσης μεταλλικές 
παλέτες διαφόρων μεγεθών. Με τις 
παλέτες γίνεται δυνατή η προσέγγιση 
των ρόλλων από διαφορετικές πλευρές.

Η στιβαρή κατασκευή εξασφαλίζει 
μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό 
κόστος συντήρησης.

Βελόνι - εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης ρόλλων.

Εφαρμογή στη βιομηχανία συσκευασίας.

Η λειτουργία ανόδου / καθόδου 
μπορεί να γίνει με τηλεχειρισμό 
(επιπλέον εξοπλισμός).

Μεγάλη ποικιλία σε επιπλέον 
εξοπλισμό : Πλατφόρμα, 
γερανάκι, ανατροπέας 
βαρελιών.

Η περιστροφή γίνεται μέσω 
μανιβέλας.
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Τεχνικά στοιχεία ανατροπέα : RR 140 RR 200

Ίδιο βάρος 50 kg 75 kg

Ικανότητα 140 kg 200 kg

Διάμετρος αρπάγης 65 mm ή 135 mm 65 mm ή 135 mm

Μήκος αρπάγης 300 mm 300 mm

Σχέση 50:1 ή 60:1 60:1

Γάντζοι συγκράτησης ναι ναι

Τεχνικά στοιχεία ρόλλων : RR 140 RR 200

Μέγιστο μήκος max. 1250 mm max. 800 mm

Μέγιστη διάμετρος 800 mm 800 mm

Mandrel 76 ή 152 mm 76 ή 152 mm

Υλικό πυρήνα    Χαρτόνι ή πλαστικό Χαρτόνι ή πλαστικό

Υπάρχει δυνατότητα ειδικών κατασκευών. Ρωτήστε μας σχετικά.

Διαθέσιμο για όλα τα Logiflex με 
ρυθμιζόμενο σασί.

Εφαρμογή στη βιομηχανία 
συσκευασίας.

Εύκολη εναλλαγή εξαρτημάτων.


