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Påselevator med roterande bord

För skonsam uppläggning till ergonomisk riktig höjd

Påselevator och roterande bord med kon

Påselevatorn är avsedd för att 
lyfta upp färdigpackade påsar på 
t.ex.	ett	roterande	bord.
Maskinen finns i två olika utföran-
den, med och utan medbringare. 
Påselevatorn, med medbringare, 
är avsedd för plast- och nätpåsar.                                  
Påstransportören, som saknar 
medbringare, är avsedd för pap-
perspåsar.
När	det	roterande	bordet	place-

ras tillsammans med påseleva-
torn förses bordet med en kon 
som har en dämpning på toppen 
för att öka skonsamheten. Bordet 
kan även utrustas med höga 
sidor eller en skrapa, som för 
produkten mot centrum, för att få 
bästa möjliga fyllning.

Påstransportör
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Återförsäljare:

Tack vare den fortlöpande tekniska utvecklingen förändras specifikationer och utförande kontinuerligt utan föregående meddelande.
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Uppräkning för antalet påsar
Kan även fås i rostfritt utförande
Kontrollvåg
Metalldetektor

 Påselevator Påstransportör Rot. bord

Höjd (H), mm ställbar Ställbar ±35° 800±100 mm
Bredd (W), mm 350 mm 300 mm Ø1500 mm
Längd (L), mm 2200/2700 mm 2200 mm Ø1500 mm
Drivenhet   el.trumma 0,11 kW/0,18 kW el.trumma 0,11 kW snäckväxel 0,18 kW
Elanslutning, samtliga....................................... komplett elutrustad för 3/N/PE~, 230/400 V, 50 Hz, 16 A

Påselevatorn har ett axelavstånd 
på 2100 mm resp. 2600 mm. Den 
längre används för påsar 2,5-5 
kg. Den 350 mm breda elevator-
mattan är försedd med 50 mm 
höga medbringare, c-c 300 mm. 
Benstativet har individuellt steglöst 
justerbara ben.

 Påstransportörens axelavstånd 
är 2100 mm, och har en friktions-
matta som är 300 mm bred. Ben-
stativet är ett multiflex stativ som 
är steglöst höj- och sänkbart ca 
150 mm. Stigningen är steglöst 
justerbar ±35°. 
Det roterande bordet har en diam-

eter på 1500 mm och är 800±100 
mm högt.
Säcktransportör med rullställ för 5-
25 kg säckar finns som alternativ, 
se Säcktransportör C S500x2000.

Tekniska specifikationer

Tilläggsutrustning  


