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Logitilt 
- emeléshez és/vagy billentéshez 
A Logitilt hatékony és ergonomikus megoldás 
rácsos konténerek vagy ládák szállításához, 
emeléséhez és/vagy billentéséhez. 

 
A tervezés során nagy hangsúlyt kapott a 
biztonság és az ergonomikus munkakörülmények. 
Az ergonomikus kormányrúd a felhasználó 
számára kényelmes kezelést biztosít. A Logitilt 
készülékkel rácsos konténerek vagy ládák max. 
90° szögben dönthetők meg. A kezelőnek nem kell 
lehajolnia vagy nyújtózkodnia ahhoz, hogy elérje 
az árut. Ez álló és ülő munkavégzésre egyaránt 
érvényes. 

 
A döntési szög úgy állítható be, hogy a Logitilt 
automatikusan ugyanabba a szögbe álljon be. 

 
A kiváló minőséget a kibővített tesztelési program 
és a munkabiztonsági és egészségügyi 
szakemberekkel való együttműködés biztosítja. 
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H-4400 Nyíregyháza, Debreceni út 203 T (+36) 42 449 904 
www.novotransz.hu 

 

 



LOGITILT LT-TE / LT-TES 
 

 

 
 

Műszaki specifikációk 

A Logitilt készülékkel rácsos 
konténerek és ládák szállíthatók, 
emelhetők és max. 90° szögben 
megdönthetők. A munkavégzési 
magasság beállítható. 

 
Az ergonomikus kormányrúd 
elfordítható és rögzíthető 
A felhasználó szabadon hozzáférhet 
a rácsos konténer vagy tartály 
tartalmához. 

 
Az aktivált rögzített dőlésszög 
(egyénileg beállítható) mindig a 
villaszárakat mindig azonos szögben 
állítja meg. 

 
Optimális biztonság a felhasználó 
számára: 
 Lábvédelem 
 Rögzítőfék 
 Túlnyomásszelep 
 A vészleállító 

 
A robusztus konstrukció hosszú 
élettartamot és alacsony karban-
tartási költségeket garantál. 

 
 
 

A széles nyomtávú alvázas 
Logitilt sokféle típusú raklapot 
kezel - zártakat is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A billentési funkciót vezetékes 
távirányító vezérli. 

 
 
 

Korrekt munkavégzési tartás a 
rácsos konténerek és ládák - 
mind ülő, mind álló helyzetben 
történő - ürítésekor. 

 

  
A kormányrúd elfordítható úgy, hogy a felhasználó 
szabadon hozzáférhessen a rácsos konténer vagy a tartály 
tartalmához. 
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LT 1001TE LT 1001TES 

 
Itt a Logitilt készüléket az alkatrészgyártásban 
használják. 

Szívesen kínálunk Önnek testre szabott megoldásokat. 
Látogassa meg a www.novotransz.hu weboldalt is. 
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Termék (méretek mm-ben) LT 1001TE LT 1001TES 

Teherbírás kg-ban 1000 

Magasság, megdöntve ht 750-950 

Emelési magasság h3 275 

Villahossz l 800/1150 

Magasság kormányrúddal h14 1055 

Magasság h1 680 

Teljes szélesség b1 780 166 + b4 

Villa szélesség b5 560 

Villaszár szélesség e 163 

Teljes hossz 800 mm villával l1 1425 

Toronyrész hossza I2 590 

Alátolási hossz lx 712 735 

Teljes magasság h4 ht + l 

Alátolási magasság (lesüllyesztve) h13 85 

Teher súlyponttávolság c1 max. l/2 

Teher súlyponttávolság c2 min. 200 - max. 420 

A kitámasztó lábak közötti távolság b4 
 850-942, 942-1124, 1124-1306 

Emelőmotor 0,8 kW 12V 

Emelési sebesség emelve/billentve 4 s/14 s 

Süllyesztési sebesség emelve/billentve 3 s/11 s 

Súly kg-ban 800 mm villával (akkumulátor nélkül) 177kg 251 kg 
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