LOGISTIC WHEELS s.r.o.
Pávovská 3107/21, 586 01 Jihlava

Neomezený prostor

Stohovací systém LW20

pro váš hladký provoz
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Manipulační vozíky LW

LW100 Light

Standartní manipulační vozík LW100 Light je určen pro výrobní a skladovací
prostory, kde jsou využívány ISO obaly modulo 300, 400, 600.
Vyznačuje se snadnou manévrovatelností při velmi vysoké
nosnosti, což je dáno speciálním konstrukčním řešením vozíku.
Vozíky lze spojovat pomocí ojí a trnů do sestavy a tak efektivně
využívat jeden tahač k jejich hromadnému transportu.
Pomocí madla, které je sklopné pro pohodlnou stohovatelnost,
lze každý vozík umístit přesně na určené místo.
Madla jsou vybavena deskou s klipem pro vložení dokumentů
k přepravovanému zboží nebo materiálu.
Hromadné stohování vozíků umožňuje počítačově řízený
vertikální stohovač LW20 - LW60, do něhož lze automaticky
vertikálně uložit 20-60 ks manipulačních vozíků.

ZÁKLADNÍ OBRYSOVÉ ROZMĚRY - LW 100 LIGHT
Základní šíře

610 mm

Základní délka

810 mm

Výška

1000 mm

Max. nosnost

250 kg

Velikost ložné plochy

810 x 610 mm

Vlastní hmotnost vozíku

25 kg

Max. rychlost pohybu prázdného vozíku

10 km/hod.

Max. rychlost pohybu vozíku s nákladem

6 km/hod.

Stohovací systém LW

Stohovací systém LW20
pro manipulační vozíky
LW100 light

Vertikální stohovací systém LW20
je určen pro uložení 20 - 60 ks
manipulačních vozíků LW100 Light.
Vozíky jsou stohovány v systému LIFO, řízeném
jednotkou PLC, kterou je možné připojit
k nadřazenému řídícímu systému.
Stohovací systém lze umístit do rohových částí
logistického nebo výrobního areálu, na konec
logistické dráhy nebo do místa nejčastějšího
použití manipulačních vozíků.
Manipulační vozíky jsou bezpečně uloženy na velmi
malém půdorysném prostoru a šetří tak významně
místo.
Při zakládání vozíků do stohovacího LW20 obsluha
pouze připraví manipulační vozík LW100 Light
k založení tak, že sklopí madlo vozíku a zasune vozík
po vodících kolejnicích do tělesa stohovacího systému
a dá signál k uložení. Proces vyjmutí vozíku je přesně
opačný.
Stohovací systém LW20 lze vybavit pneumatickým
systémem automatického zasunutí a vysunutí
manipulačního vozíku.

ZÁKLADNÍ OBRYSOVÉ ROZMĚRY - LW20
Základní šíře

1500 mm

Základní délka

1500 mm

Výška

4000 - 10000 mm

Max. počet skladovaných vozíků

60 ks

Standartní počet skladovaných vozíků

20 ks

Přesah zádržného lemu

35 mm

Manipulační vozíky LW
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