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Στραντζαριστά, εκ κοιλοδοκού και 
πεπλατυσμένα πιρούνια  
Μεγάλη ευελιξία και υψηλή παραγωγικότητα - τα 
πιρούνια επιτρέπουν τη διαχείριση διαφορετικών 
παλετών.

Τα πιρούνια μπορούν να προσαρτηθούν εύκολα σε 
όλα τα περονοφόρα της Logitrans με ρυθμιζόμενο 
σασί.

Ο επιπλεόν εξοπλισμός εξασφαλίζει τη βέλτιστη 
χρησιμοποίηση του περονοφόρου, στο οποίο μπορεί
επίσης να προσαρτηθεί βελόνι, γερανάκι, πλατφόρμα,
ανατροπέας βαρελιών ή ανατροπέας ρόλλων.

Η υψηλή ποιότητα διασφαλίζεται από ένα εκτεταμένο
πρόγραμμα δοκιμών σε συνεργασία με ειδικούς σε 
θέματα ασφάλειας και υγιεινής.

LOGIFLEX Τύποι πιρουνιών
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τρεις διαφορετικοί τύποι πιρουνιών 
καλύπτουν ακόμα και τις πιο 
εξειδικευμένες ανάγκες.

Στραντζαριστά πιρούνια : Standard 
για όλα τα περονοφόρα της Logitrans.

Πιρούνια εκ κοιλοδοκού : Χαμηλά 
πιρούνια για παλέτες με στενό άνοιγμα 
για τα πιρούνια.

Πεπλατυσμένα πιρούνια : Standard 
για περονοφόρα με ικανότητα 1200 kg. 
Λεπτά πιρούνια για χαμηλού τύπου 
παλέτες.

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

Εφαρμογή στη βιομηχανία εξαρτημάτων. 

Πιρούνια βαρελιού - ιδανικό εναλλακτικό εξάρτημα.

Προσαρτώνται σε όλα τα 
περονοφόρα της Logitrans. 

Στραντζαριστά πιρούνια : 
Standard για όλα τα 
περονοφόρα της Logitrans.

Επιπλέον εξοπλισμός - βελόνι, 
γερανάκι, πλατφόρμα, ανατ-
ροπέας ρόλλων, ανατροπέας 
βαρελιών.

LOGIFLEX Τύποι πιρουνιών

Υπάρχει δυνατότητα ειδικών κατασκευών. Ρωτήστε μας σχετικά.

Προϊόν (mm) Ρυθμιζόμενο σασί : 690 mm Ρυθμιζόμενο σασί : 810 mm

Τύπος πιρουνιού
Στραντζαριστά 

πιρούνια 
Πιρούνια εκ 
κοιλοδοκού 

Πεπλατυσμένα 
πιρούνια 

Στραντζαριστά 
πιρούνια

Πιρούνια εκ 
κοιλοδοκού

Πεπλατυσμένα 
πιρούνια 

Μέγεθος τροχού Ø85 Ø85

Άνοιγμα πιρουνιών b5 350-800 230-680 350-920 230-800

Άνοιγμα πιρουνιών - a b5 876-920 750-800

Άνοιγμα πιρουνιών - b b5 560 230-300

Ελάχιστο ύψος πιρουνιών h13 65 65 45

Ελάχιστο ύψος πιρουνιών - a h13 65 65 45

Ελάχιστο ύψος πιρουνιών - b h13 90 65 45

Διαστάσεις πιρουνιών 163x61 100x60 100x40 163x61 100x60 100x40

Ρυθμιζόμενο σασί : 810 mm
Standard σασί για μηχανήματα χωρίς ανοικτά σκέλη

Ρυθμιζόμενο σασί : 690 mm
Standard σασί για μηχανήματα με ανοικτά σκέλη


