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Rotátor s nenastavitelnými držáky
- optimalizuje pracovní podmínky
Rotátor je dostupný ve třech modelech - všechny se 
zaměřením na bezepčnost!

Rotátor s nenastavitelnými držáky je řešení pro 
případy, kdy není požadována změna šíře klecí, 
beden nebo boxů.

Rotátor umožňuje transport, zdvižení a otočení 
břemene tak, aby operátor pohodlně dosáhl na 
obsah, bez ohýbání nebo zbytečné námahy a 
zátěže zad.

ROTÁTOR
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Rotátor s nenastavitelnými držáky 
ELFRA & SELFRA:

Rotátor s nenastavitelnými držáky a širokými nohami 
ELFSRA & SELFSRA:

Produkt (rozměry v mm) ELFR , SELFR /
ELFSR, SELFSR

ELFR , SELFR /
ELFSR, SELFSR

ELFR , SELFR /
ELFSR, SELFSR

ELFR , SELFR /
ELFSR, SELFSR

ELFR , SELFR /
ELFSR, SELFSR

Nosnost v kg 1000* 1000 * 1000* 1000* 1000*

Výška zdvihu h3 920 1200 1400 1600 1910

Délka vidlic l 1250

Celková výška h1 1330 1530 1730 1930 2240

Celková šířka b1 932,  890  (ELFR & SELFR: vzdálenost mezi otočnými koly 860 mm) / 166 + b4
Šířka mezi nohami b4 314, 434 / 850-942, 942-1124,1124-1306, 1240-1422** 

Rozpětí vidlic b5 560, 680

Délka bez vidlic l2 590, 605 /  590, 703

Celková délka s 1250 mm vidlicemi l1 2000, 1955 / 2000, 1955

Výška snížených vidlic h13 85, 90 / 85, 90 90

Bod zatížení c l / 2

Šířka vidlice e 163

Vjezdová délka lx 1040

Gangway (pallet: 1200 x 800) Ast 2290***, 2200*** / 2290***, 2200***

Úhel otáčení kol 180° , 210°/ 180° , 210°

Motor SELFR & SELFSR: 1,2 kW 24 V variabilní rychlost řízená elektronicky

Rychlost bez zátěže / se zátěží SELFRA & SELFSRA: pod 500 mm zdvih: 5/6 km/h, přes 500 mm zdvih: 3/4 km/h

Pump motor 1,1 kW 12 V / 1,2 kW 24 V

Rychlost zdvihu bez zátěže / se zátěží  ELFR & ELFSR: 0,05/0,07 m/s, SELFR & SELFSR: 0,07/0,12 m/s,

Rychlost snížení bez zátěže / se zátěží ELFR & ELFSR: 0,12 m/s / 0,04 m/s, SELFR & SELFSR: 0,12 m/s / 0,07 m/s

Maximální točivý moment 700 Nm

Rozsah otáčení 355° (s jedním nastavitelným limitem na každé straně) (Standard: 45° ma každou stranu)

Oblast otáčení Vidlice: 400 - 900 (h3). Univerzální rotáor: 680 - 1180 Od podlahy do středu otáčení

Doba otáčení (0-180°) Minimum 30 sec. (nastavitelné)

Motor pro otáčení ELFR & ELFSR:12 V 24 A, SELFR & SELFSR: 24 V, 12 A

Specifikace motoru 0,2 kW, 3000 r/m Motor s permanentním magnetem, IP 44, třída F. Gear 1:228

Operace ne nepřetržitě  (S2=10 min.)

Váha v kg (bez baterie) 372, 501 / 432, 561 391, 520 / 451, 580 397, 526 / 457, 586 401, 530 / 461, 590 409, 538 / 469, 598

Nastavitelné držáky s/bez 
klemp (volitelné příslušenství) b

Pro klece se šířkou 800, 850 nebo 1000 mm - rozsah vidlic 560 mm
Pro klece se šířkou 1000, 1050 nebo 1200 mm - rozsah vidlic 680 mm
Speciální úprava pro maximální šířku klece 1400 mm je možná.
Držáky s klempami dokážou držet klece s výškou 380 až 870 mm, při náklonu.

*    Maximální nosnost 1000 kg při středu bodu zatížení maximálně 80 mm od středu bodu otáčení 
      Nosnost se snižuje při zvýšení vzdálenosti mezi středem bodu zatížení a středem bodu otáčení
**   Při šířce více než 1306 mm u širokokých nohou: maximální nosnost 800 kg.
*** Testy vykazují že 1700 mm je dostatečných (u modelu se širokými nohami záleží na šířce mezi nohami)

Univerzální rotátor
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Technická specifikace
Výhody tří modelů Rotátoru:

• Snadné nastavení rychlosti a úhlu
otáčení

•

•

Přesné a řízené zrychlení/zpomalení
otáčení při startu/zastavení
Jednoduchá konstrukce - snadná
výměna opotřebených částí

• Otáčení je automaticky deaktivováno
při dosažení neutrální pozice

Držáky s klempami jsou 
doporučeny, pokud je břemeno 
otáčeno o více než 60°

Univerzální rotátor může být vybaven speciálními nástroji 
pro otáčení různých typů břemen.

ROTÁTOR

Rotátor s nastavitelnými držáky může být snadno upraven 
pro klece, bedny nebo boxy se šířkou 800 až 1200 mm.

Nenastavitelné držáky: V 
závislosti na výšce/váze 
nákladu, může být instalována 1 
nebo 2 sety držáků (s 
klempami/bez klemp (volitelné 
příslušenství)).

Držáky s/bez klemp (volitelné 
příslušenství). Doporučeno při 
otáčení o více než 60°.

Rotátor dokáže otočit box o 
180° pro vypráznění obsahu, 
pokud je vybaven držáky s 
klempami. 

Veškerá zařízení lze vyrobit na míru, dle požadavku zákazníka.
Pro více informací nás kontaktujte, nebo navštivte www.albertina-handling.cz

Použití rotátoru v průmyslu 
zpracovávajícím komponenty.

Optimální pracovní podmínky: 
operátor dosáhne na obsah bez 
zbytečného ohýbání a 
namáhání zad. 

Použití rotátoru v 
potravinářském průmyslu.

Zdvih, snížení a otáčení jsou 
ovládány pomocí kabelového 
dálkového ovládání 
(standard). Bezdrátové 
ovládání je dostupné jako 
volitelné příslušenství. 

Dotykový display s funkcí 
přihlášení. Lze nastavit limity, 
úhel a rychlost otáčení. 
Zobrazuje chybové hlášení.

S nástrojem pro role mohou být 
role transportovány, zdviženy a 
otáčeny o 90° na každou 
stranu.

Přídavné opěrné držáky: V 
závislosti na typu a stabilitě 
klece (volitelné příslušenství).

Nastavitelné držáky: Šířka je 
nastavena pomocí rukojeti, v 
rozmezí 800 až 1200 mm.

Rotátor s nastavitelnými 
držáky s klempami a dvěma 

sety opěrných držáků.

Albertina Trading, spol. s .r.o.
Bedrnova 248/6
150 00 Praha 5




