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ELOF för hantering av
kabeltrummor

Imponerande belastningskapacitet för sin storlek.

ELOFs produkter för hantering av tungt gods har designats för inomhustransporter i produktionsprocessen, på lagret eller
i leveransutrymmen. ELOF produkterna har testats och använts under mer än 10 år i de mest krävande miljöer. ELOFs
produktkoncept är baserat på en robust drivenhet och en applikationsspecifik lastenhet. Genom att använda ELOFs
patenterade ”låglyft-teknik” kan upp till 50 ton lyftas och hanteras utan motvikt. Denna teknik minimerar slitage och
underhåll samt gör det möjligt att använda utrymmen som normalt inte är tillgängliga för transport av tungt gods.

KOMPAKT
Litet ytbehov ger åtkomst till
begränsade utrymmen.

LÅG VIKT
Minskar skadligt yttryck på
golv och energiåtgång.

ELDRIFT
Miljövänligt och utan avgaser.

ELOF för hantering
av kabeltrummor
Tillverkning av kabel kräver säker förflyttning av kabeltrummorna
mellan olika moment i produktionsprocessen.
Med ökad storlek på kabelrullarna till flera tiotals ton fungerar inte
traditionella metoder längre. Ökat golvtryck, brist på utrymme, hälso- och
säkerhetskrav ställer höga krav på den utrustning som används.
ELOFs produktprogram för hantering av kabelrullar har specifikt utvecklats

Läs mer på
www.elofhandler.com

för att tillfredställa behoven vid tillverkning av kabel. Till det finns användbara
tillval som trumrotator på lyftbalkarna (för att mata ut från trumman),
förhöjd sittplats (vissa modeller), kamera med monitor, skyddstak,
och ökad trumstorlek. Modellerna från 15 ton och högre vikter kan ta
kabeltrumman med flänsarna både parallellt och vinkelrät i förhållande till
körriktningen.

ELOFs modeller för transport av kabeltrummor består av:
Max. last (ton)

Modell

Batteri kapacitet

Trumdiameter (mm)

Trumbredd (mm)

Förarposition

7
15
30
30
30
50
50
50

C07120
C15120
C30310
C30320
C30330
C50310
C50320
C50330

80 V, 250 Ah
80 V, 250 Ah
80 V, 625 Ah
80 V, 625 Ah
80 V, 625 Ah
80 V, 625 Ah
80 V, 625 Ah
80 V, 625 Ah

1000 - 2 000
1 250 - 2 500
1 800 - 4 200
1 800 - 4 200
1 800 - 4 200
2 400 - 5 000
2 400 - 5 000
2 400 - 5 000

up to 2 000
950 - 2 120
1 150 - 2 500
1 150 - 2 500
1 150 - 2 500
1 600 - 3 600
1 600 - 3 600
1 600 - 3 600

SIB
SIB
STB
SIB
SIT
STB
SIB
SIT

STB = Stående bakom drivenheten, SIB = Sittande bakom drivenheten, SIT = Sittande på drivenheten
Andra konfigurationer och storlekar på begäran. Kontakta din Elof representant.
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