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Πλευρικώς ανατρεπόμενα 
πιρούνια – για άδειασμα κιβωτίων
Μεγάλη ευελιξία και υψηλή παραγωγικότητα 
- Καθίσταται δυνατή η μεταφορά, αποθήκευση, 
ανατροπή και άδειασμα κυτίων και κιβωτίων.

Εργονομικός σχεδιασμός - το μηχάνημα μπορεί να 
περιστρέψει ένα κιβώτιο, ώστε ο εργαζόμενος να 
έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο χωρίς να σκύψει.

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

Πλευρικώς ανατρεπόμενα πιρούνια 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ένα περονοφόρο με πλευρικώς 
ανατρεπόμενα πιρούνια μπορεί να 
ανατρέψει / αδειάσει κιβώτια και κυτία.
Ένα κιβώτιο μπορεί να ανατραπεί κατά 
180° και προς τις 2 πλευρές σε ύψος 
από 250 έως 900 mm.

Βέλτιστη ασφάλεια για το χρήστη
 Διακόπτης ασφαλείας - απενεργοποιεί
 τη λειτουργία ανατροπής, αν τα πιρού-
 νια βρίσκονται ψηλότερα από τα 
 900 mm ή χαμηλότερα από τα 250 mm.
 STOP ασφαλείας - εμποδίζει τα πιρού-
 νια να σηκωθούν περισσότερο από 
 900 mm, όταν βρίσκονται υπό κλίση.

Τα πλευρικώς ανατρεπόμενα πιρούνια 
μπορούν να προσαρτηθούν σε όλα τα 
ηλεκτρικά περονοφόρα της Logitrans με 
ύψος ανύψωσης 920, 1200, 1400, 1600 
και 1910 mm.

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

Υπάρχει δυνατότητα ειδικών κατασκευών. Ρωτήστε μας σχετικά. 

Περονοφόρο με πλευρικώς 
ανατρεπόμενα πιρούνια.

Τηλεχειρισμός για τη λειτουργία 
ανατροπής.

Άδειασμα ενός κυτίου σε άλλο 
με χρήση της ανατροπής.

Πλευρικώς ανατρεπόμενα πιρούνια

A: Πλευρικώς ανατρεπόμενα πιρούνια με 
 σύστημα συγκράτησης.

B: Πλευρικώς ανατρεπόμενα πιρούνια με σύστημα
 συγκράτησης και σιαγόνες. Με τις σιαγόνες μπορούν να
 διαχειριστούν με ασφάλεια κιβώτια με ύψος από 400 έως
 1000 mm, για πλήρη ανατροπή (180°).

Προϊόν (σε mm) ELF, ELFS SELF, SELFS

Ικανότητα
Max. 700 kg, όταν το κέντρο βάρους είναι 200-400 mm πάνω από τα πιρούνια. 
Η ικανότητα μειώνεται, καθώς η απόσταση μεταξύ κέντρου βάρους και άξονα 
ανατροπής μεγαλώνει.

Άνοιγμα πιρουνιών b5 560 ή 680

Μετατρόχιο b11 ELF και SELF: Μετατρόχιο μόνο 860 mm

Μήκος πιρουνιών l 1220

Ολικό μήκος l1 1970

Λειτουργία ανατροπής 180° προς κάθε πλευρά
(Ρύθμιση εργοστασίου : 45° προς κάθε πλευρά)

Χρόνος ανατροπής (0-180°) 32 sec.
Ηλεκτροκινητήρας ανατροπής    12 V, 24 A 24 V, 12 A

Χαρακτηριστικά κινητήρα 0,2 kW, 3000 r/min

Σχέση 1:228

Κινητήρας IP 44, class F

Λειτουργία Όχι συνεχόμενα  (S2= 10 min)

Σύστημα συγκράτησης κιβωτίων b
Για κυτία από 800 έως 1000 mm - άνοιγμα πιρουνιών 560 mm
Για κυτία από 1000 έως 1200 mm - άνοιγμα πιρουνιών 680 mm
Μπορεί να γίνει ειδική κατασκευή για κυτίο πλάτους 1400 mm.

Ειδικές κατασκευές για κυτία με πλάτος 1400 mm μπορούν 
να πραγματοποιηθούν.


