DD1.25 KANTELAAR
De DD1.25 is een veelzijdige lichte kantelaar,
speciaal ontworpen voor ladingen tot een
gewicht van 1250 kg. (Voor zwaardere
ladingen en/of gebruik zijn de kantelaars van
het type FS of FS DC beschikbaar).
De DD1.25 heeft laadtafels met een afmeting
van 1200 x 1200 mm. Hierdoor mag de te
kantelen pallet niet groter zIjn of een
overhangende lading hebben.
ldeaal voor het kantelen van eindproducten
(bv.

melkproducten,

farmaceutische-

of

consumentengoederen of pakken papier)

TOEPASSINGEN:

•
•
•

Lading overzetten van houten naar plastic of hygiënische palletten
Uitgaande lading overzetten op export- of klantenpalletten
Overzetten van een lading op/van specifieke huispalletten

EIGENSCHAPPEN:

•
•
•

Licht gewicht (1500 kg) – gemakkelijk om te vervoeren

•

Compact - perfect om mee te werken in kleine ruimtes of op een moeilijk

•
•
•

Met ketting verbonden laadtafels, gaan open tot 110 mm vanaf de grond
Kan beladen worden met vorkheftruck, stapelaar of een handpalletwagen met
behulp van een 1,5 m lange oprijplaat
te bereiken locatie
Simpele bedieningsknoppen met optie tot half- of volledig automatische bediening
Verschillende veiligheidshekwerken mogelijk
Best geschikt voor licht gewicht (1250 kg maximum) en kleinere volumes

DD1.25 KANTELAAR

3 manieren om te laden

Specificaties

Laad
opening

Max 1,90 m
Min 0,90 m
Breedte 1,16 m

Standaard
klemplaat

Diepte 1,18 m
Kan geleverd worden met een laadplatform van 1,50 m lang voor gebruik op vloerniveau.

Laadcapaciteit

1250 kg

Voeding

3ph / 400V / 15A

Motorvermogen

2,2 kW

Gewicht

1500 kg

Gewicht hekwerk
Bediening

175 kg
Individuele drukknopbediening.
Semi- of volledig automatische systemen als optie verkrijgbaar.
A
B
C

Werkruimte
(inclusief hekwerk)

Dimensies transport
(inclusief hekwerk)

Breedte 2,70 m
Diepte 1,78 m
Hoogte 2,30 m

Breedte 2,70 m
Diepte 1,78 m
Hoogte 2,00 m

ZIJAANZICHT

BOVENAANZICHT

HOOGTE C

BREEDTE A (inclusief hekwerk)

DUBBELE
KLEMPLAAT

DIEPTE B

OPTIONELE
HELLINGPLAAT

HEKWERK

