Lavapinoaja

Sopivilla laitteilla lisäät tehokkuutta ja
viihtyvyyttä työpaikoilla.

Sujuvaa ja
tehokasta
lavankäsittelyä

Altius-lavapinoajan avulla monia etuja:
- ergonominen ja turvallinen lavankäsittely
- vähentää sairapoissaoloja; ei selkävaivoja sekä käsiin ja jalkoihin
kohdistuvia työtapaturmia
- hyvä järjestys työpisteissä
- työtehokkuus kasvaa
- optimoitu lavojen käsittelyprosessi
- 100% sähkökäyttöinen, ei paineilmaa
- helppo sijoittaa ja siirtää tarpeen mukaan
Altius-lavapinoajan avulla saa parhaan mahdollisen työturvallisuuden
kuormalavojen käsittelyyn ja se toimii luonnollisena osana työpisteen
5S-järjestelmää. Käyttö on yksinkertaista eikä se vaadi hankalia työasentoja. Kuormalavojen syöttö ja ulosotto tapahtuu lattiatasossa
lavansiirtovaunulla tai trukilla.

www.altius.fi

Altius-lavapinoajat valmistetaan Suomessa korkealuokkaisista raakaaineista, niin kuin kaikki muutkin Altius-tuotteet.

Lavapinoaja

Helppo ohjaus selkeällä kosketusnäytöllä.
Voi laittaa oman yhtiösi logolla varustetun valaistun nimikilven!

Korotetut seinät ja korkeusanturi estävät ylilastauksen sekä pitävät lavapinon suorassa ja siistinä.

Altius-lavapinoaja on ympäristöystävällinen laite, jossa on vain sähkökäyttö
ja jossa tarvitaan tavallinen pistoke 230V. Lavapinoajan voi sijoittaa melkein minne tahansa, myös kylmään tai ulos katoksen alle. Jos käyttökohde
muuttuu, on helppoa siirtää laite toiseen paikkaan. Laitteen ohjaus tapahtuu
kosketusnäytöltä, jossa selkeät käyttökuvakkeet.
On myös tärkeää, että lavapinoaja on esteettisesti hyvän näköinen toimitiloissanne. Haluamme mielellämme toteuttaa toiveenne, jotta saatte laitteen,
johon olette tyytyväisiä monta vuotta eteenpäin.
Altius-lavapinoajaan mahtuu joko 15 tai 25 kuormalavaa mallista riippuen.

Karkaistut nostotapit kuulaholkeilla antavat
maksimaalisen käyttöiän. Kaksoisanturit etuosassa varmistavat toiminnan.

Tekniset tiedot
Ohjaus
Toimilaite
Pintakäsittely
Sähkösyöttö
Teho

Siemens
Linak
RAL 2011, jauhemaali
230 VAC, 10 A
0,96 kW

Lavakoko, P x L x K

Kapasiteetti

Konen mitat, P x L x K

EUR-lava 1200 x 800 x 150
FIN-lava 1200 x 1000 x 150
EUR-lava 1200 x 800 x 150
FIN-lava 1200 x 1000 x 150

15 kpl / 500 kg
15 kpl / 500 kg
25 kpl / 700 kg
25 kpl / 700 kg
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Altius-lavapinoaja erilaisilla varusteilla.
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