
Rostfri elektrisk staplare
– hygienisk godshantering

Den rostfria elektriska staplaren min-
imerar risken för bakterieangrepp. Den 
är avsedd för användning i miljöer 
med stor fokus på hygien och enkel 
rengöring, där det är viktigt att kunna 
hålla ytan ren på det material som kan 
komma i direkt kontakt med de varor 
som ska hanteras, t.ex. kött, fisk eller 
läkemedel.

Fokus ligger på användarens ergono-
miska arbetssituation med bl.a. ergono-
miskt korrekt handtag som ger ett 
avspänt grepp. Samtidigt går det 
snabbt och lätt att höja och sänka 
gafflarna. Den rostfria staplaren med 
stödben (EHSSI) kan hantera många 
olika palltyper, även slutna pallar.

Den elektriska rostfria staplaren kan 
utrustas med fjärrkontroll så att alla 
funktioner kan styras från sidlinjen. 
Detta ger användaren stor rörelsefrihet.

logitrans.com

LOGITRANS 
EHS INOX / EHSS INOX
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VI ERBJUDER OCKSÅ KUNDANPASSADE LÖSNINGAR 
Fråga efter mer information eller besök vår hemsida
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Hygien
 ·  Syrabeständigt och elektriskt polerat 

gaffelchassi (AISI 316L)
 · Slutna gafflar
 · Lätt att rengöra 

Säkerhet
 ·  Central placering av alla 

manöverfunktioner på handtaget
 · Transparent, stötsäker säkerhetsskärm 
 på masten

Ergonomiskt handtag ger an-
vändaren ett avslappnat grepp.

Slutna gafflar ger en lättare 
rengöring och färre gömställen 
för bakterier.

Finns även med manuell lyftning 
eller som explosionssäker  
(manuell modell).

Den rostfria staplaren med stöd-
ben kan hantera många olika 
palltyper, även slutna pallar.

LOGITRANS 
EHS INOX / EHSS INOX

* Tester visar att 1530 mm räcker.

Produkt (mått i mm) EHSI1000 EHSSI1000

Kapacitet i kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Lyfthöjd h3 1200 1400 1600 2050 2450 2850 1170 1370 1570 2020 2420 2820

Gaffellängd l 1150 1150

Bygghöjd h1 1530 1730 1930 1530 1730 1930 1530 1730 1930 1530 1730 1930

Hjulspännvidd – externt b1-1 b1 670 930

Totalbredd b1 670 930 b4 + 225

Gaffelspännvidd b5 560 350/800

Längd utan gafflar l2 500 550

Totallängd med 1150 gafflar l1 1715 1725 1815

Totalhöjd h4 Enkelmast 2490 2890 3290 Enkelmast 2490 2890 3290

Nedsänkt gaffelhöjd h13 90 65

Tyngdpunktsavstånd c max. 600 max. 600

Bredd mellan stödbenen b4 - 435-1250 ej justerbar

Gaffelbredd e 163 163

Inkörningslängd lx 1005 1005

Gångbreddsbehov med pall 800x1200 Ast 2200* 2435

Frilyft  h2  - 190 - 190

Styrvinkel 180° 180°
Motor 1,1 kW 12 V 1,1 kW 12 V
Lyfthastighet 0,07 m/s 0,07 m/s
Sänkhastighet oavsett last  0,08 m/s 0,08 m/s

Egenvikt i kg (utan batteri) 218 222 226 283 292 302 -


