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Flexibilní manipulace se sudy 
pomocí univerzálního nástroje!

Vysoká flexibilita a efektivita - Univerzální 
nástroj dokáže zdvihat nespočet typů sudů 
a kanystrů: kovové, plastové, malé, nízké, 
vysoká, hranaté, oválné - bez komplikací!

Rotace a otevírání/zavírání rukojetí je prováděno 
ovládáním. Pohon, stejně jako zvedání a spouštění 
je umístěn na plně elektrickém vozíku LogiFlex.

Univerzální nástroj má set flexibilních, speciálně 
navržených gripperů, které lze snadno upravit v 
závislosti na průměru sudu nebo typu kanystru, bez 
použití nářadí.

Se zaměřením na bezpečnost, sudy jsou drženy 
pomocí gripperů na čelistech, bezpečnostního 
zámku a horních držáků.

ROTÁTOR PRO SUDY 
SELFMDT & SELFSMDT
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•

•

Kovové a plastové sudy Ø300-600 mm

Model se širokými nohami pro 
zvýšenou stabilitu

• Lze naprogramovat limity zavírání 
čelistí v závislosti na průměru sudů a 
typů kanystrů (ochrana proti 
poškození břemene)

Každé zařízení lze upravit dle požadavku. 
Pro více informací navštivte www.logitrans.com

Dotykový display s funkční 
přihlašování. Umožňuje nastavit 
limity otáčení, úhly otýčení, 
rychlost a rotaci. Zobrazuje 
chybová hlášení.

Kovové, plastové, malé, nízké, 
vysoká, hranaté, oválné - bez 
komplikací!

Dálkové ovládání pro 
otevírání/zavírání čelistí, 
zvedání a spouštění a rotaci.

ROTÁTOR PRO SUDY 
SELFMDT & SELFSMDT

Technická specifikace
Elektrický pohon, elektrická rotace a 
elektrické otevírání/zavírání čelistí.

Product (measured in mm) SELFMDT SELFMDT SELFSMDT SELFSMDT

Kapacita v kg 350 350 350 350

Průměr sudu Ø300 to Ø600

Zdvihací výška h3 1800 2100 1800 2100

Funkce otáčení 360° 360°

Celková výška h1 1930 2240 1930 2240

Celková šířka b1 1000 166 + b4
Celková šířka čelistí min b1-1 800 800

Celková šířka čelistí max b1-2 1400 1400

Délka bez nákladu l2 605 605

Celková délka l1 1830 1830

Výška při spuštěném nástroji h13 400 400

Šířka mezi nohami b4 316 316 850 - 942, 942 - 1124, 1124 - 1306, 1240-1422

Vjezdová délka lx 1100 1100

Úhel otáčení kol 210° 210°

Motor 1,2 kW 24 V elektronicky variabilní rychlost

Rychlost s/bez nákladu Pod 500 mm zdvih: 5/6 km/h, přes 500 mm zdvih: 3/4 km/h

Motor pumpy 1,2 kW 24 V 

Rychlost zdvihu s/bez nákladu 0,07/0,12 m/s

Rychlost spuštění s/bez nákladu 0,12 / 0,07 m/s

Váha v kg (bez baterie) 500 508 540 548




