
Exceeding expecta�ons in handling solu�ons

Met de 90 graden palletkantelaar kunnen grote en zware producten 
zoals rollen en palletgoederen veilig en gecontroleerd 
gekanteld worden. Het laden en lossen van deze 
kantelaar kan eenvoudig door middel van een 
handpalletwagen of heft ruck.
Voordelen van deze palletkantelaar:

  Eenvoudig laden en lossen
  Eenvoudig te bedienen
  Hold-to-Run bediening
  Eenvoudig zelf te installeren
  Levering inclusief 2 oprijplaten

EASY-TIPPER
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

 Hefcapaciteit   : max. 1000 kg

Kantelbakafmeti ng (lxbxh) : 1200 x 1200 x 1200 mm

Kantelhoek    : 90 graden

Hoogte toestel   : 1340 mm

Elektrische voeding     : 3x 400 V / 3 kW

Inclusief CE verklaring

PLAATSING
De palletkantelaar wordt los geplaatst of als 
klantspecifi eke uitvoering geïntegreerd in 
een transportsysteem.
Opti oneel kan deze kantelaar voorzien zijn 
van transportrollen of productdragers om 
producthandling verder te opti maliseren.

VEILIGHEID
De minimale veiligheidsafstand rondom 
het toestel is 1200 mm.
De EASY-TIPPER is (opti oneel) uit te 
voeren met hekwerk en/of veiligheids-
lichtschermen en/of volledig automati sch.

Naast de EASY-TIPPER bieden wij ook 
standaard oplossingen voor o.a. rol-, as- en 
plaathandling. Roosen BPL is specialist in 
klantspecifi eke ti lhulpen.

Uw handlingvraagstuk lossen wij graag op!

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