EASY-SHAFT

De volledig pneumatische EASY-SHAFT tilt assen horizontaal en klemt deze aan
1 zijde van de as. Hij is uniek in zijn constructie en werkt zonder ballastgewicht.
De ergobediening maakt de tilhulp gebruiksvriendelijk voor iedere medewerker.
De doordachte klemopname en andere veiligheidsvoorzieningen maken
de EASY-SHAFT uw ideale hulp bij het handlen van assen.
Veilig & betrouwbaar
Traploze hijs- en daalsnelheid
Geen gewichtsinstelling nodig
Eenvoudige positionering met parkeerremmen
Stand-by zonder luchtverbruik
Levering inclusief montagemateriaal
Eventueel zelf te monteren
Exceeding expectaons in handling soluons

EASY-SHAFT
MAX. RADIUS
R1 = 1500
R SWIVELARM

1750 LIFTING STROKE

Rmin = 1151

PLAATSING KOLOM

VERPLAATSBAAR

De EASY-SHAFT is (optioneel) uit te voeren op
een stalen heftruckvoet, 1500 x 1500mm.
Hiermee is het toestel eenvoudig te
verplaatsen en op meerdere werkplekken
in te zetten.
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Te bevestigen met chemische ankers op
een niet gescheurde betonvloer met een
minimale dikte van 150mm respectievelijk
190mm. In geval van een dunnere betonvloer kan de kolom op een stalen tussenplaat worden gemonteerd (optioneel).

E n g i n e e r i n g

DE KLEMOPNAME

Standaard is de klemopname voor een as
diameter van 6 Inch. Op aangeven kan deze
klemopname kosteloos worden vervangen
voor een maat kleiner dan 6 Inch.
Optioneel is het mogelijk om meerdere
adapters te leveren mits kleiner dan 6 inch.

Afmetingen as:
75 kg max. aslengte 2300 mm
80 kg max. aslengte 2100 mm

Heeft u andere wensen dan de hiernaast
genoemde technische speciﬁcaties?
Roosen BPL is dé specialist in klant
speciﬁeke tilhulpen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Radiusbereik

: 2800 mm (klem)

Hoogte toestel

: 4336 mm resp. 4512 mm (XL)

Inbouwhoogte

: 4500 mm resp. 4650 mm (XL)

Uw handlingvraagstuk lossen wij graag op!
E n g i n e e r i n g

Persluchtvoeding : min. 6 bar – schone en droge perslucht

Exceeding expectaons in handling soluons

Luchtverbruik

De Giesel 19A, 6081 PG Haelen (NL)
T. +31 (0)475 59 01 02
bpl@bplhandling.com
www.bplhandling.com

: 200 Nl/cyclus

Inclusief CE-verklaring

