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Rozsdamentes Logitilt - emelés és 
megdöntés higiénikusan 
Optimális higiénia - a rozsdamentes Logitilt 
targonca a minimálisra csökkenti a bakteriális 
szennyeződés kockázatát. 

 
Olyan környezetek számára kifejlesztett termék, 
ahol a mozgatott árukkal, pl. hús, hal vagy 
gyógyszerek, közvetlenül érintkező felületeknek 
szigorúan higiénikusnak kell lenniük. 

 
A kialakítás legfontosabb célját a felhasználó 
biztonsága és az ergonomikus munkakörülmények 
jelentik - a Logitilt lehetővé teszi, hogy a ládákat és a 
rekeszeket akár 90º-ban megdöntsék. A 
felhasználónak nem kell lehajolnia vagy felnyúlnia 
ahhoz, hogy elérje a láda vagy a rekesz alján lévő 
alkatrészeket - ez az álló és az ülő munkavégzési 
helyzetre egyaránt érvényes. 

 
A megdöntés szöge előre beállítható, így a 
Logitilt minden alkalommal automatikusan 
megáll ugyanabban a szögben 

 
A mindenre kiterjedő tesztelési program és az 
egészségügyi és biztonsági szakértőkkel való 
együttműködés kiváló minőséget garantál. 
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Műszaki specifikációk 
A Logitilt lehetővé teszi a ládák és 
rekeszek szállítását, felemelését és 
akár 90º-ban való megdöntését, 
változtatható a munkavégzési 
magasság mellett. 

 

A megdöntés szöge előre beállítható, 
így a Logitilt minden alkalommal 
automatikusan megáll ugyanabban a 
szögben 

 
Egyszerűen tisztítható és optimálisan 
ellenálló: 

 saválló és elektrolitikusan 
polírozott villatartó váz 

 robusztus felület 
 korrózióálló 
 IP44 

 
Hosszú élettartam és alacsony 
karbantartási költségek: 

 robusztus konstrukció 
 AISI316L acélból készült 

villatartó váz 

 

Távvezérlő a megdöntési 
funkcióhoz. 

 

A zárt villáknak köszönhetően 
egyszerű a tisztítás és nem 
tudnak elrejtőzni a 
baktériumok. 

 

A kormányrúd oldalra 
elfordítható és reteszelhető, így 
a felhasználó szabadon 
hozzáférhet a láda vagy rekesz 
tartalmához. 

 
 
 

 
Az élelmiszeriparban, ahol fontos tényező a higiénia és 
az ergonomikus munkavégzési helyzet. 

 
 
 

 
A lábvédők, a rögzítőfék, a biztonsági szelep és a 
vészleállító optimális biztonságot nyújt a kezelőnek. 

 
 

Kérjen további információkat, vagy látogasson el a honlapunkra: 
www.logitrans.com. Az egyedi igények szerinti megoldásokat is kínálunk. 

Termék (méretek, mm) LT 1001TE RF-SEMI 

Teherbírás, kg 1000 

Magasság, megdöntve ht 750-950 

Emelési magasság h3 275 

Villahossz l 800 

Teljes magasság kormányrúddal h14 1090 

Teljes magasság h1 680 

Teljes szélesség b1 780 

Villák teljes szélessége b5 560 

Villaszár szélesség e 163 

Teljes hossz 800 mm-es villával l1 1410 

Hossz villa nélkül l2 590 

Alátolási hossz lx 665 

Teljes magasság h4 ht + l 

Magasság lesüllyesztve h13 85 

Teher középpont c1 max. l/2 

Teher középpont c2 min. 200  - max. 420 

Szivattyúmotor 0,8 kW 12 V 

Emelési sebesség, emelve/döntve 4 s/14 s 

Süllyesztési sebesség, emelve/döntve 3 s/11 s 

Teljes tömeg 800 mm-es villával (akkumulátor 
nélkül) 

173 kg 

 


