
LOGITRANS Rotator/Sidtilt

Rotatorn finns i tre unika modeller. De båda modellerna med boxhållare kan tilta behållare och lådor 
så att användaren kan nå innehållet utan att sträcka sig och belasta ryggen. Med dessa modeller 
kan man också tömma behållaren helt upp och ner. På rotator med multikonsoll kan olika verktyg 
och fixturer spännas fast och roteras. Modellen kan anpassas efter kundens specifika behov, finns 
även i rostfritt utförande.

LOGITRANS Rotator finns i elektriskt utförande och gafflarna kan roteras/sidtiltas upp till 180°. Lasten 
kan höjas och sänkas så att arbetshöjden blir ergonomiskt riktig oberoende av stående eller sittande 
arbetsställning. För att låsa fast pallen vid tömning finns det en extra hållare som tillbehör. Sidotiltgafflar 
med sidostöd och spännbeslag.

Dessa beslag kan hålla fast t.ex. en pall med kragar med höjden 400 till 1000 mm så att den kan tiltas hela 
180°. Vid tömning av bl a trådkorgar, pallar med pallkragar kan det vara svårt att nå de understa detaljerna. 
Med LOGITRANS Rotator kan behållaren vinklas så att operatören får bättre åtkomlighet. Lyftkapacitet 700 
kg. Kan även erhållas i rostfritt utförande.

Rotatorns touchdisplay är tydlig och enkel att använda. Programmerbar för stopp/tiltvinkel (tre olika lägen) 
och rotationshastigheten. Hanterar även loggfunktioner som driftstid, strömkonsumtion, antal driftscykler, 
överbelastning, batteristatus, den visar felmeddelande, aktuell position och tiltvinkel. Med den bredspåriga 
modellen kan slutna pallar hanteras.

Tiltfunktionen styrs via en kabelansluten fjärrmanövrering. Samtliga modeller har parkeringsbroms som 
standard. Sidotiltgafflarna kan tilta behållaren 180° åt båda hållen vid en lyfthöjd mellan 250 till 900 mm.
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Höglyftare

Finns även i rostfritt utförande

Produktfördelar:
• Enkel programmering av                 

rotationsvinkel och rotationshastighet
• Exakt och kontrollerad                     

rotationsacceleration/- retardation  
vid start/stopp

• Enekl konstruktion, lätt utbytbara 
slitdelar

• Rotationen avbryts automatiskt i 
neutralläge
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Tiltvagnar

Rotator med multikonsoll kan helt 
anpassas efter verktyg, fixturer etc.

Touch panel

https://www.youtube.com/watch?v=B3oRauLabro&feature=emb_logo
https://www.pmh.se/logitrans-tiltvagnar-rotatorsidtilt

