
Gripverktyg 
- lyfter och vänder rullar    
Hög flexibilitet och effektivitet. Både stående rullar 
och rullar upphängda horisontellt eller vertikalt, kan 
gripas och vändas 360º. 

Gripverktyget har Quick-shift och kan snabbt och 
enkelt monteras på samtliga Logiflex modeller med 
variabel gaffelkonsoll. Det kan lätt bytas ut mot 
någon av de många gaffeltyperna eller annan Quick-
shift utrustning som Logitrans erbjuder.

Ett sort program av extrautrustning säkrar en optimal 
användning av Logiflex staplaren. Exempelvis kan 
kranarm, plattform, fatvändare och pikbom monteras 
på en och samma Logiflex.

www.pmh.se



Expanderverktyg - ett bra alternativ vid rullhantering.

Rotationen sker manuellt och kan låsas i fyra positioner.

Griparmarna är som standard be- 
räknade för pappersrullar. Fråga 
oss om annat skall hanteras t.ex. 
plastrullar.

Rullen spänns fast med hjälp av 
spindelhandtaget.

Lyft-/sänkfunktionen på de elek-
triska Logiflex modellerna, kan 
betjänas med ett fjärrmanöver-
don (extrautrustning).

LOGIFLEX GRIPVERKTYG

Vi erbjuder också kundanpassade lösningar. 
Fråga efter med information eller besök www.pmh.se

Med Quick-shift kan man lätt 
byta till annan extrautrustning.  

Med en Logiflex ej bredspårig, 
skall rullen placeras på en pall.

Annan extrautrustning som 
erbjuds är bl.a. plattform. 

Tekniska specifikationer
Både stående rullar och rullar upphäng-
da horisontellt eller vertikalt, kan gripas 
och vändas 360° med gripverktyget.

Materialet är rostfritt stål och aluminium. 
Därför passar expanderverktyget till 
hygienkrävande miljöer.

Gripverktyget har inbyggd momentvakt 
så att inte gripkraften blir för stor.

En kraftig konstruktion säkrar en lång 
livslängd och låga underhållskostnader.

Produkt (mått i mm) Gripverktyg CL 4102

Kapacitet 200 kg

Spindelutväxling +/- 4 mm/r

Min. rulldiameter 200 mm

Max. rulldiameter 550 mm

Min. rullängd 300 mm

Max. rullängd Avhängigt av staplarens lyfthöjd

Egenvikt 66 kg 

* Vid max. rulldiameter

©
 P

M
H

 In
te

rn
at

io
na

l A
B

.
R

ät
t t

ill
 k

on
st

ru
kt

io
ns

än
dr

in
ga

r f
ör

eb
eh

ål
le

s.

PMH International AB
Ekenäsgatan 6
Box 1514
271 00 Ystad

______________________________________________________________
Tel: 0411-138 00
Fax: 0411-174 13
E-post: info@pmh.se
Hemsida: www.pmh.se


