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In de meeste bedrijven worden 
dagelijks een groot aantal  pro-
ducten gehandeld zoals rollen, 
vaten, dozen kratten, profielen of 
klantspecifieke onderdelen. 
Geregeld zijn deze producten net 
te groot en/of te zwaar om deze  
ergonomisch verantwoord ma-
nueel te handlen, terwijl u liever 
wel de precisie en controle wilt 
hebben van manueel handlen en 
de tilbelasting elimineren. Roosen 
BPL BV ontwikkelt en produceert 
daarom al meer dan 25 jaar 
hoogwaardige handlingsystemen, 
van eenvoudig tot speciaal, die 
dit probleem voor u oplossen. 
Wereldwijd worden onze hand-
lingsystemen gebruikt in o.a. de 
kunststofindustrie, metaalver-
werking, chemie, levensmiddelen

industrie, logistiek, verpakkings- 
en automotive-industrie. 
DeDe BPL balancers / tilhulpen 
worden zoveel mogelijk geba-
seerd op beproefde standaarden 
en waar nodig aangepast aan uw 
eigen wensen en eisen. De pro-
ductopname wordt in veel geval-
len specifiek voor u ontworpen 
en gebouwd. Om tot het beste 
resultaat te komen wordt uw 
werkplek en het handlingsproces 
vooraf gedegen geïnventari-
seerd. Het resultaat: ergono-
misch verantwoord, productbe-
schadigingen voorkomend en ar- 
beidskosten besparend werken. 
Wij streven ernaar uw verwach-
tingen te overtreffen met onze 
oplossingen voor uw handlings-
vraagstuk. !



BPL Master Balancer

Handling van grote massa’s met de grootste precisie.

DeDe Master Balancer is de tilhulp gebaseerd op een volledig star opgebouwd 
armenstelsel. Hierdoor zijn al zijn bewegingen vrij van pendelen en zo-
doende kan er in het hele bereik veilig en precies met lasten worden gema-
noeuvreerd. Daarnaast geeft deze bouwwijze ook de mogelijkheid om 
lasten excentrisch (buiten zijn eigen zwaartepunt) te handelen. Uw last kan 
niet alleen getild worden, maar indien nodig bijvoorbeeld ook gekanteld. Dit 
kan aangedreven of manueel bediend en in meerdere richtingen.
Het ontwerp van de Master Balancer is dusdanig doordacht opgezet dat 
deze geen contragewicht heeft. Hij is daardoor  makkelijk beweegbaar, 
aangezien er geen extra gewicht verplaatst hoeft te worden. De speciale 
BPL ergobediening zorgt ervoor, dat in zowel hoge als lage posities de be-
diening van de Master Balancer eenvoudig en ergonomisch verantwoord 
blijft.

Technische specificaties     
Besturing   acceleratiebesturing 
               (zonder gewichtsinstelling)
               conventionele besturing 
                (met gewichtsinstelling)
Hefcapaciteit tot 1200 kg
Hefslag    tot 1750 mm
Radius           2 – 5 meter
UiUitvoering       stationair, mobiel,hangend            



BPL Flexiheffer

Licht en flexibel handlen.

DeDe pneumatische BPL Flexiheffer is een gebruiksvriendelijke en licht beweegbare kabelbalancer. Het voordeel van een kabelbal-
ancer is niet alleen de beperkt benodigde bedieningskracht, maar ook de beperkte kostprijs van het systeem. De Flexiheffer is ge-
schikt voor het handlen van producten waarbij de productopname nagenoeg in het zwaartepunt ligt. De BPL Ergobediening is spe-
ciaal ontworpen voor het gemak van de operator bij het overbruggen van hoogteverschillen. Het concept van de BPL Flexiheffer  
is al vele jaren beproefd en succesvol. De Flexiheffer is 
verkrijgbaar in diverse hefcapaciteiten en reikwijdtes en te 
voorzien van gestandaardiseerde productopnames, alsook 
klantspecifieke.  Zodoende bieden wij u altijd de juiste op-
lossing, gebaseerd op een handlingsconcept dat zich al 
vele jaren in de markt heeft bewezen. De balancer be-
schikt over belangrijke beveiligingen, die wij indien nodig 
voor u, kunnen uitbreiden.

Technische specificaties     
Besturing   acceleratiebesturing 
               (zonder gewichtsinstelling)
               conventionele besturing 
                (met gewichtsinstelling)
Hefcapaciteit tot 680 kg
Hefslag    tot 2500 mm
Radius           2 – 6 meter
Uitvoering       stationair, mobiel, hangend            
                en verrijdbaar
Oppervlak   RVS, staal gelakt
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BPL Compact Manipulator

Handling in een beperkte ruimte

DeDe BPL Compact Manipulator is een balancer met een 
zogenaamde starre constructie en een  geringe bouw- 
hoogte, afgestemd op uw specificaties. Deze combi-
natie van eigenschappen zorgt ervoor dat u moei-
teloos producten kunt handlen, zonder ze in hun 
zwaartepunt te moeten opnemen. De Compact Ma-
nipulator wordt daarom toegepast in lage ruimtes, 
zoals bijvoorbeeld onder bordessen van machines, 
werkplekken die voor andere handlingssystemen on-
bereikbaar blijven. Ook bij de Compact Manipulator 
zijn standaard productopnames verkrijgbaar, evenals 
speciaal voor u op maat gemaakte oplossingen.

Technische specificaties     
Hefcapaciteit tot 400 kg
Hefslag    tot 2000 mm
Radius           4 meter
Uitvoering       stationair, mobiel, railgebonden 
       en verrijdbaar
Oppervlak   RVS, staal gelakt

BPL Fleximaster

Handling op grote hoogtes.
 
DeDe BPL Fleximaster is de beste tilhup voor handling 
met een groot hefbereik. Deze tilhulp combineert de 
technische voordelen van een kabelbalancer (BPL 
Flexiheffer) en een balancer gebaseerd op een star ar-
menstelsel (BPL Master Balancer). Voor u de juiste op-
lossing wanneer een zeer grote hefslag vereist is. 
Doordat de bediening voor de operator bij dit systeem 
voortdurend op dezelfde hoogte blijft, kunnen zowel 
producten op lage als grote hoogte probleemloos 
worden gepositioneerd. Dit is bijvoorbeeld makkelijk 
als u grote stapels wilt maken. Ook bij de Fleximaster 
zijn standaard productopnames verkrijgbaar, evenals 
maatwerkuitvoeringen.

Technische specificaties     
Hefcapaciteit tot 400 kg
Hefslag    tot 2000 mm
Radius           tot 4 meter
Uitvoering       stationair
Oppervlak   RVS, staal gelakt
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XY-systemen

Handling over grotere werkgebieden.  

RailRailsystemen zijn uitermate geschikt voor zeer grote werk-
gebieden. Het BPL XY-systeem bestaat uit hangende langs-
rails en licht lopende dwarsrails. Roosen BPL gebruikt alu-
minium rails en wagens met geringe rolweerstand om voor u 
de bedieningskracht tot een minimum te beperken. De af-
meting van de rails en daarmee uw werkgebied mag u zelf 
bepalen. De verticale tilbeweging is gebaseerd op de pneu
matische kabelbalancertechniek die we ook terugzien in de 
BPL Flexiheffers. Dit betekent snelle, lichte, prijsgunstige en 
beproefde BPL techniek. Ook bij de XY-systemen zijn 
standaard productopnames verkrijgbaar, evenals speciaal 
voor u op maat gemaakte oplossingen.

Palletkantelaars

Met de 90 graden palletkantelaar van BPL worden vooral grote en zware producten, zoals rollen, coils en palletgoederen 
veilig en gecontroleerd hydraulisch gekanteld. Uniek is het kantelen op vloerniveau. Daarmee is een palletwagen voldoende 
om de kantelaar te laden en lossen. Hij kan eenvoudig in een transportsysteem worden geïntegreerd. Naast een basis sys-
teem bieden we op maat gemaakte kantelaars aan, uitgevoerd met bijvoorbeeld transportrollen.

Technische specificaties   

Hefcapaciteit  tot 600 kg
Hefslag     tot 2500 mm
Werkgebied  klantspecifiek
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