Kantelbladen

Ergonomsch
Custom-made
		 multifunctioneel

Wij nemen uw rugklachten graag van u over !!

Productspecificaties:

EdmoLift heeft een nieuwe concurerende en uitgebreide serie kantelbladen geïntroduceerd met een breed scala aan kantelecombinaties tussen 0 ° tot 90°.
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•
•
•
•

Het Edmo kantelblad kan op de vloer of op een heftafel worden gemonteerd. Het op een heftafel gemonteerd kantelblad maakt gebruik
van de hydraulische pompunit van de heftafel. De kantelbladen die
direct op de vloer gemonteerd worden hebben een eigen hydraulische pompunit en een basisframe waarmee je met een stapelaar en/
of een vorkheftruck het platform kunt beladen.
De kantelfunctie zorgt ervoor dat producten makkelijker toegangkelijk zijn en zorgen voor een ergonomische verantwoorde werkplek
voor de operator.
De Edmo kantelbladen worden gebruikt om producten naar de
operator toe te brengen om zo het werk nog meer te verlichten.
De unit is geschikt voor het handelen van bijvoorbeeld pallets of
containers, maar kunnen vanzelfsprekend geheel aan uw wensen
worden aangepast.

Bij Lift Quality BV vindt u voor elk tilprobleem een oplossing.
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•

Enkelwerkend hydraulisch systeem voor 45° kantelen.
Dubbelwerkend hydraulisch systeem voor 90° kantelen.
Momenten van 6.5 KNm en 13 KNm.
Platform lengtes van 900 mm, 1300 mm en 1700 mm.
Platform breedtes van 600 mm, 800 mm en 1000 mm.
Standaard voorzien van 230 mm hoge afrolbeveiliging.
Voldoen aan de Europese veiligheidsstandaard EN 1571
– CE gecertificeerd.
24 V DC drukknopbedieningskast met dodemansfunctie.
IP54 gekeurd elektrisch systeem.
Veiligheidsruimte tussen alle bewegende delen.
Overbelastingsbeveiliging.
Uiterst gevoelig aluminium veiligheidslineaal aan alle 		
zijden van het bovenblad ter voorkoming van afknelgevaar.
Onderhoudsvrije lagers.
PLC gestuurd voor eenvoudige aanpassingen en
gebruikerswensen
Gebruikershandleiding in de Nederlandse taal.

Kantelbladen

Productinformatie
			Lengte	Breedte	Bouwhoogte Hoek		
	Type	Art.nr: in mm in mm in mm
verstelling	Hydrauliek

EDLF 65
ESLF 65

36085 1300	  800
36076	  800 1300

320
320

90°
45°

Kantelbaar Kantelmoment	Motor	Gewicht
over
kNm
in kW
in kg	Uitvoering

Dubbel werkend	  800
Enkel werkend
1300

6,5
6,5

0,75
0,75

165
165

Opmerking

Vloer
Vloer

CE- conformiteitsverklaring
Al onze schaarheftafels en schaarhefwagens worden volgens de heftafel standaard EN 1570 ,en de schaarhefwagens EN 1751-1 geproduceerd, en voldoen aan de Machinerichtlijn, de laag-voltage eisen en de EMC richtlijn. De producten worden alleen geleverd nadat deze getest en CE- gecertificeerd zijn, en volgens de garantieovereenkomst of in sommige gevallen de conformiteitsverklaring zijn uitgevoerd.
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Note: Wijzigingen in technische specificatie en uitvoering voorbehouden

