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Logitilt  
- nostoon ja kallistukseen
Logitilt on tehokas ja ergonominen nostovaunu  
laatikoiden ja lavojen kuljetukseen, nostoon ja  
kallistukseen.

Vaunun suunnittelun pääpaino on ollut turvallisuudessa 
ja käyttöergonomiassa. 

Ergonomisesti suunniteltu kahva ottaa huomioon  
ranteen ja käden luonnolliset kulmat ja näin 
mahdollistaa vaivattoman käsittelyn. 

Logitilt pystyy kallistamaan laatikot ja lavat 90 asteen 
kulmaan. Näin ollen käyttäjän ei tarvitse kurotella 
taikka kumarrella epämukaviin ja epäergonomisiin 
työskentelyasentoihin yltääkseen kappaleisiin  
laatikon tai kauluslavan pohjalla ja työ onnistuu seisten 
tai istuen. 

Kallistuskulmaa voidaan säätää, jotta Logitilt  
automaattisesti pysähtyy samaan, haluttuun kulmaan 
joka kerta.    

Tuotteen korkea laatu on varmistettu laajoilla  
testausohjelmilla yhteistyössä terveys- ja  
työturvallisuusalan ammattilaisten kanssa.
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Tekniset ominaisuudet
Logitilt voi kuljettaa, nostaa ja kallistaa 
lavoja ja laatikoita 90 asteen kulmaan 
asti ja työskentelykorkeutta voidaan 
muuttaa. 

Aisa kääntyy sivulle ja on lukittavissa 
vaaka-asentoon jolloin se ei ole  
työskentelyn tiellä.

Logitilt voidaan säätää pysähtymään 
samaan kulmaan joka kerta.

Optimaalinen turvallisuus 
l jalkojen ja varpaiden suojaus
l pysäköintijarru
l turvaventtiili
l hätä-seis

Vahva rakenne varmistaa pitkän  
käyttöiän ja alhaiset huoltokustannukset.

Logitilt käytössä komponenttiteollisuudessa.

Käyttökahva voidaan kääntää sivuun, jotta käyttäjä ylettyy 
esteettä laatikon tai lavan sisältöön.

Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja. 
Kysy lisätietoja tai vieraile www.logitrans.com   

Logitilt leveillä tukijaloilla mah-
dollistaa erilaisten  
lavatyyppien, kuten suljettujen 
lavojen käsittelyn.

Kauko-ohjaus kallistustoimin-
noille.

Täydellinen työskentelyasento 
laatikon tai lavan tyhjennykseen 
– seisten tai istuen.

Tuote (mitat mm) LT 1001TE LT 1001TES

Kapasiteetti kg 1000

Korkeus kallistettuna ht 750-950

Nostokorkeus h3 275

Haarukkapituus l 800/1150*

Kokonaiskorkeus kahvalla h14 1055

Korkeus h1 680

Kokonaisleveys b1 780 166 + b4
Haarukkaleveys b5 560

Haarukan leveys e 163

Kokonaispituus 800 mm haarukoin l1 1425

Pituus ilman haarukoita l2 590

Sisäänajomitta lx 712 735

Kokonaiskorkeus kallistettuna h4 ht + l

Haarukkakorkeus alhaalla h13 85

Kuorman painopiste c1 max. l/2

Kuorman painopiste c2 min. 200  - max. 420 

Tukijalkaväli b4 850-942, 942-1124, 1124-1306

Pumpun moottori 0,8 KW 12V

Nostonopeus nosto/ kallistus 4 s/14 s

Laskunopeus nosto/ kallistus 3 s/11 s

Paino 800 mm haarukoin (ilman akkua) 177 kg 251 kg
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*  Alennettu kapasiteetti 750 kg.


