LOGIFLEX SELF MINI / SELFS MINI

Käyden ajettava Logiflex Mini
pinontatrukki – kevyt, muuntuva ja
turvallinen!
Logiflex Mini on kevyt ja ketterä täysin motorisoitu
pinoamisvaunu – paras valinta pienten varastojen ja
myymälöiden materiaalinkäsittelyyn.
Muotoilussa on kiinnitetty huomiota erityisesti
turvallisuuteen ja käyttöergonomiaan – Logiflex Miniä
voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan ja
ergonomiseksi suunniteltu ohjauskahva varmistaa
käyttäjälle rennon otteen. Matala rakennekorkeus
mahdollistaa hyvän näkyvyyden ympärille.
Logiflex Mini on tyylikkäästi muotoiltu pyöristetyillä
kulmilla; näin kuormalavat, tuotteet ja ajoympäristö
pysyvät ehjinä.
Tuotteen korkea laatu on varmistettu laajoilla
testausohjelmilla yhteistyössä työterveys- ja
turvallisuusalan ammattilaisten kanssa.
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LOGIFLEX SELF MINI / SELFS MINI

Tekniset ominaisuudet
Logiflex Minillä on
l helppo säädettävyys mm. ajonopeudelle, kiihtyvyydelle ja hidastuvuudelle
l mainio käsiteltävyys ja koko:
ihanteellinen ahtaissa tiloissa
l helppo huollettavuus:
helppo pääsy akulle
l matala kokonaiskorkeus:
hyvä näkyvyys
l pitkä käyttöaika yhdellä latauksella
l mahdollisuus käyttää vaunua kahva
pystyasennossa
Tuote (mitat mm)
Kapasiteetti (kg)
Nostokorkeus
Haarukkapituus

h3

Säädettävä kelkka vakiona.

h1

Kokonaisleveys

b1

Haarukkaleveys

b5

Lisävarusteina saatavissa mm.
nostopuomi, tynnyrinkääntölaite,
kauko-ohjaus sekä automaattinen korkeudensäätö jne.

SELF MINI

SELF MINI

SELFS MINI

1000

1000

1000

1000

920

1650

890

1620

1350

1320

l

Rakennekorkeus

Yhdistetty käyttötuntilaskuri,
akun varaustilan näyttö ja
vikailmaisin.

1067, 1150

SELFS MINI

600/800/1067/1150/1520*

1320

1350

635, 710

166+ b4

Wrap-over: 350-560

Wrap-over: 350-800, chisel: 270-680, bar: 230-680

Pituus ilman haarukoita

l2

620

630

620

630

Kokonaispituus 1150 haarukoilla

l1

1825

1835

1825

1835

h4

1320

2025

1320

1995

Kokonaiskorkeus
Haarukoiden matalin korkeus
Kuormituksen keskipiste
Tukijalkojen sisäväli
Haarukan leveys
Sisäänajopituus
Käytäväleveys (lavalla 1200x800)
Vapaanosto

90 (haarukkaleveys 560)
150 (haarukkaleveys 350-555)

h13

Wrap-over: 65, chisel: 45, bar: 65

c

l/2

b4

850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422**

e
lx

163
1100 mm kun haarukkapituus 1150 mm

Ast

1080 with 1150 mm forks

2200 – testit osoittavat, että 1700 riittävä

h2

330

330

Pyörien kääntökulma

210°

Moottori

0,7 kW 24 V elektronisesti säätyvä nopeus

Ajonopeus kuormalla/ ilman kuormaa

alle 500 mm nostoissa 5,2/5,5 km/h, yli 500 mm nostoissa 3/4 km/h

Pumppumoottori

1,2 kW 24 V

Nostonopeus kuormalla/ ilman

0,07/0,12 m/s

Laskunopeus kuormalla/ ilman
Paino kg (ilman akkua)
*
**

0,12/0,07 m/s
308

363

348

403

rajoitettu nostokyky 750 kg
levitettyjen tukijalkojen sisäleveys yli 1306 mm: Max nostokyky 800 kg. Haarukkapituus 1520 mm ei suositeltava.
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Jatkuvaan kovaan käyttöön suosittelemme SELF tai
SELFS Maxia.
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Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja.
Kysy lisätietoja tai vieraile www.logitrans.com
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