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EAB · LASTBÄRARE

Batteridriven lastbärare

TEKNISKA DATA

LASTBÄRARE

Batteridriven Lastbärare

Stopp i bakkant
på lastbäraren

Hakar i framkant
på lastbäraren

Manöverpanel och
batterikassett

Längd min inkl. stödarmar:

4280 mm

Längd max inkl. stödarmar:

6360 mm

Bredd:

1500 mm

Vikt:

500 kg

Rullar antal:

6 st

Rullar längd:

1158 mm

Gaffeltunnel bredd x höjd:

inv 210x70mm

Avstånd gaffeltunnlar:

c/c 900 mm

Virkespaket max längd:

6000 mm

Virkespaket max vikt:

3000 kg

Motortyp:

Elektrisk batteri

Batterityp:

Gele-syra blybatteri

Batterikapacitet:

24V/50Ah

Vikt batteri:

24 kg

Radiosändare frekvens:

870 MHz

Ytbehandling:

Lackeras grå

EAB · LASTBÄRARE

Manuell lastbärare

TEKNISKA DATA

LASTBÄRARE

Manuell Lastbärare

Stopp i bakkant
på lastbäraren

Hakar i framkant
på lastbäraren

Drivpaket på lastbäraren
som underlättar inlastningen

Längd min inkl. stödarmar:		

3850 mm

Längd max inkl. stödarmar:		

5900 mm

Bredd:				

1500 mm

Vikt:				

386 kg

Rullar antal:			

8 st

Rullar längd:			

1178 mm

Gaffeltunnel bredd x höjd:		

inv 210x70 mm

Avstånd gaffeltunnlar:			

c/c 900 mm

Virkespaket max längd:			

5400 mm

Virkespaket max vikt:			

3000 kg

Ytbehandling:			

Lackeras grå

Fakta
EAB Lastbärare för inlastning
av virkespaket
För att förenkla inlastning av virkespaketen i ett virkesställ används en
lastbärare som hanteras av en truck.
Virkespaketen placeras på rullar på
lastbäraren som därefter lyfts på plats
med hjälp av trucken. Lastbäraren har
utdragbara stödarmar som krokas fast
i ställaget för att förhindra tippning
och i bakkant finns även ett stopp för
att få en säker hantering.
Den batteridrivna lastbäraren skjuter
automatiskt in virkespaketen i ställaget och manövrering sker enkelt med
hjälp av en radiosändare. Används den
Manuella lastbäraren så skjuts virkespaketen enkelt in för hand i ställaget.
Som tillbehör till den manuella lastbäraren finns ett drivpaket för att
underlätta inlastningen av paketen.

I EAB Lagerinredningar ingår: Pallställ, djupstapling, Radioshuttle™, rullbanor, utdragsenhet,
grenställ, virkesställ, listställ, hyllställ, plastlådor, påkörningsskydd och arbetsplatsutrustning.
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Brett sortiment av standardprodukter
5 års garanti
Idé, projektledning, konstruktion och montage
Beprövade produkter
En projektledare = en kontaktperson genom hela projektet
Produktion och produktutveckling på samma ställe
Närheten till och gedigen kunskap kring Stålkonstruktioner
(värdefull know-how i många lagerinredningsprojekt)
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STÅL BYG G NA DER

333 33 SMÅL ANDS STENAR
TEL 0371-340 00

www.eab.se

SUNDSVALL: TEL 060-810 00

Alla rätt i tid. Vi ställer alla nödvändiga frågor innan offert
för att undvika onödiga merkostnader
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Egen test- och provavdelning
Långsiktighet i företaget och i kundrelationer

