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FS  RAKATFORGATÓ  

 

 

Típus  FS 1600 FS 1900 FS 2200 

Nyitási magasság mm 1600 1900 2200 
Rakodófelület mm 1370x1220 1370x1220 1370x1220 
Teherbírás kg 2000 2000 2000 
Áramellátás 3-fázis  400V / 15A 400V / 15A 400V / 15A 
Teljesítmény kW 2,2 3,0 4,0 
Súly kg 1700 1850 2000 
Védőkerítés súlya kg 175 175 175 
Szélesség mm 2800 2800 2800 
Mélység (kezelőszervvel) mm 2100 2100 2100 
Magasság  mm 2560 2730 3160 

 

FS rakatforgató felhasználási területe 

Általában egy raktár bejáratához szokás telepíteni, a 
beérkező áru azonnal higiénikus vagy egyéb igény szerinti 
raklapra tehető. Alkalmazható továbbá az üzemen belül 
is, amikor a terhet a kiszállításhoz más, az üzemen belül 
nem használatos raklapra kell áthelyezni. A rakatforgató 
nagy rugalmasságot biztosít, az üzemeltető eldöntheti, 
hogy a kiszállítás helyén, mely raklap a legmegfelelőbb az 
ügyfél számára. 

Az FS rakatforgató zsákok, fémdobozok, kartonok vagy 
üvegek forgatására, valamint sérült áru rakatról történő 
eltávolítására is alkalmas. A forgatóval javítható a raktár 
biztonsága és rend teremthető. 

 

Az FS rakatforgató termékkínálatunk legkedveltebb darabja. Robusztus felépítésű, egyszerűen kezelhető, de mindenek 
előtt megbízható. 

Az FS rakatforgató a megemelt alap miatt targoncával rakodható meg. A forgató egy fix oldalfallal és egy felső 
szorítópofával rendelkezik. 3 alapkivitelben készül, rakatmagasság: 1600 mm, 1900 mm és 2200 mm. Mint az összes 
egyéb termék esetében is, egyedi kivitelű rakatforgatók is kérhetők.  

A vezérlőrendszer a lehető legegyszerűbb megoldásokkal rendelkezik, ezért csak 2 kezelőkart építettünk be, egyet a 
szorításhoz és egyet a forgatáshoz. Így a kezelőszemélyzet „érzi” a terhet. A termék egyszerűen, a sérülés veszélye 
nélkül át lehet forgatni.  

Ha Ön egy egyszerű rakatforgatót, valamint gyors és megbízható megoldást keres, akkor Önnek az FS rakatforgató a 
tökéletes választás. 

Az FS rakatforgatót bel- és kültéren egyaránt használható. Mivel szabadon áll, targoncával egy másik helyre is 
átszállítható. Működtetéshez 3-fázisú áram biztosítása szükséges.  

Minden rakatforgató alapkivitelben 2 rétegben horganyzott felülettel és 1 réteg 2-komponensű epoxi-akril 
védőfetékkel van ellátva.  
Az FS rakatforgató kifejezetten karbantartás-barát, hosszú élettartamra tervezett. 
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