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Rulleløfter – skånsom og nem 
placering af ruller
Når forskellige ruller, f.eks. folieruller, papirruller, 
eller valser, skal placeres i en pakke-, trykkeri- eller 
produktionsmaskine, er en Rulleløfter det perfekte 
valg. Ofte er det småt med pladsen omkring eller 
under maskinen, og rullerne skal ofte placeres langt 
inde i maskinen, hvor der er begrænset manøvre-
mulighed.  

Rulleløfter er kompakt og meget manøvredygtig og 
kan derfor komme helt tæt på det sted i  
produktionsmaskinen, hvor rullen skal placeres, 
uden at brugeren skal løfte. Rulleløfter er en unik 
partner til Rullerotator, som kan tage en rulle 
fra f.eks. en palle, rotere den og placere den på 
Rulleløfter. Rulleløfter transporterer rullen hen til 
produktionsmaskinen.
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Teknisk beskrivelse
Rulleløfter placerer ubesværet og 
skånsomt ruller i f.eks. en produktions-
maskine.

Akslen, som rullen monteres på i 
produktionsmaskinen, bruges også un-
der transporten af rullen på Rulleløfter, 
og rullen kan derfor nemt placeres på 
sin plads i maskinen. 

Fleksibelt låsesystem indstiller  
Rulleløfters gafler til forskellige rullestør-
relser, og gaflerne passer til forskellige 
størrelser af aksler.

Speciel flowventil styrer sænkefunk-
tionen og giver en skånsom placering af 
rullen.
 
Stærk konstruktion og lave vedlige-
holdelsesomkostninger. 

Rulleløfter er en unik partner til Rullerotator.

Kompakt, meget manøvredygtig og sikrer brugeren 
ergonomisk rigtige arbejdsbetingelser.

Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger. 
Spørg efter flere informationer eller besøg www.logitrans.com

Fleksibelt låsesystem kan nemt 
indstille Rulleløfters gafler til 
forskellige rullestørrelser. 

Speciel flowventil giver  
kontrolleret sænkning og  
skånsom placering af rullen.

Rulleløfters ben er smalle og 
korte, så den kan komme helt 
tæt på maskinen.

Produkt (mål i mm) RL500

Kapacitet i kg 500

Rullediameter Rdia max. 1270

Rullebredde max. 520

Løftehøjde h3 800

Totalhøjde h4 1170

Nedsænket højde h13 250

Løftet højde h13+ h3 1050

Benhøjde h 85

Gaffelspændvidde b5 100-520

Totalbredde b1 720

Afstand mellem ben b4 550

Gaffelbredde e 15

Gaffellængde l 650

Indkøringslængde lx 750

Totallængde l1 1125

Frihøjde m2 29

Drejevinkel for hjul 200°

Gaffelhjul Ø80x60

Styrehjul Ø200x50

Vægt kg 92
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