
Fatgafflar   
- för liggande fat 
Hög flexibilitet och effektivitet. Med fatgafflar förflyt-
tas liggande fat enkelt. Fatgafflarna kan lätt bytas ut 
mot någon av de många gaffeltyper som Logitrans 
erbjuder.

Ett stort program av extrautrustning ger en optimal 
användning av Logiflex. Logitrans Quick-shift utrust-
ningar kan monteras på en och samma Logiflex, 
som t.ex. kranarm, pikbom, fat- och rullvändare.

Hög kvalitet genom utvecklade testmetoder och ett 
nära samarbete med experter inom både säkerhet 
och hälsovård.

www.pmh.se



Produkt (mått i mm) LF, LFS, ELF, ELFS, SELF, SELFS

Kapacitet max. 250 kg

Gaffellängd l 600, 800, 1150

Konsollbredd b3 690, 810

Max. fatdiameter d 750 mm med konsollbredden 690 och 1000 mm med konsollbredden 810

Tyngdpunktsavstånd c l/2

Tekniska specifikationer
Med fatgafflar lyfts och förflyttas liggan-
de fat.

Fakta om fatgafflarna:
l tillåten fatdiameter med konsoll-
 bredden 810 mm: 100 – 1000 mm 
l tillåten fatdiameter med konsoll-
 bredden 690 mm: 100 – 750 mm.

Med fatgafflarna kan också olika typer 
av rullar och trummor hanteras.

En kraftig konstruktion säkrar lång livs-
längd och låga underhållskostnader.

Fatgafflar används här i förpackningsindustrin. 

Fatvändaren. Ett bra alternativ när fat skall lyftas, vändas 
eller tömmas.

Med en icke bredspårig Logiflex, 
måste fatet hanteras från en 
pall. 

Lyft- och sänkfuntionen på de 
elektriska modellerna kan be-
tjänas med ett fjärrmanöverdon 
(extra tillbehör).

Extrautrustning som t.ex. platt-
form, kranarm, pikbom och 
rullvändare kan också erhållas.

LOGIFLEX FATGAFFLAR

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

Med fatgafflar kan också trum-
mor hanteras.

Fatgafflarna monteras på en 
speciell fatgaffelkonsoll.

Fatgafflar används här i färg-
industrin.

Fatgaffelkonsollen på 690 mm har en breddjustering med 
7 möjligheter (b5).

Fatgaffelkonsollen på 810 mm har en breddjustering med 
9 möjligheter  (b5).
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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


