
PTT 22,5

Телескопичният лентов транспортьор е устройство, което значително ускорява
процеса на разтоварване и товарене на полуремаркета, товарни автомобили или
контейнери благодарение на регулируемите изтеглящи се секции. Основната задача
на телескопичния транспортьор е да подпомага оператора и да повишава производи -
телността на работното място чрез намаляване на ръчното пренасяне на продуктите
от оператора. Телескопичният транспортьор е идеално решение за отрасъла на
куриерските, експресните и пощенските услуги, в логистични центрове, центрове за
претоварване и навсякъде, където се изисква бързо товарене и разтоварване. 
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Благодарение на допълнителното оборудване на транспор -
тьора с въжен манипулатор, ръчното повдигане на стоките от
оператора се намалява до нула, като по този начин той
е предпазен от наранявания на гръбначния стълб, мускулите
и крайниците, което от своя страна води до удвояване на
общата производителност на извършената работа. Въженият
манипулатор може да обслужва много различни продукти
или пакети с различна големина, форма и тегло – до 40 kg.

Допълнителното снабдяване на телескопичния транспортьор
със система от хидравлични повдигачи позволява да се
регулира височинатанатранспортьораспрямотипапревозно
средство, което се намира в момента на рампата, и спрямо
инфраструктурните условия, като например стръмен подход
към рампата.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ДЪЛЖИНА

МИН.

[m]

7.5

ДЪЛЖИНА 

НА ХОДА

[m]

15

ДЪЛЖИНА

МАКС. 

[m]

22.5

ШИРИНА

(без подпорите)

[mm]

1250

ОБЩА 

ШИРИНА

[mm]

1440

ВИСОЧИНА 

НА КОРПУСА

[mm]

815

ОБЩА 

ВИСОЧИНА

[mm]

1000

ВИД 
НА ПОДПОРИТЕ

неподвижни 
или хидравлични

ШИРИНА 

НА ЛЕНТАТА

[mm]

800

СКОРОСТ 

НА ЛЕНТАТА

[m/s]

0.5

СКОРОСТ 

НА ХОДА

[m/s]

0.25

ТОВАРО -

ПОДЕМНОСТ

[kg/m.b.]

50

ПОСОКА 
НА ТРАНСПОР-

ТИРАНЕ

двупосочен – 
разтоварване, 

товарене

ЕЛЕКТРИЧЕСКО

ЗАХРАНВАНЕ

[V]

400

ЗАХРАНВАНЕ

3 x 400/230 V 
50 Hz 

(L1, L2, L3, PE, 
N или PEN)

СОБСТВЕНО

ТЕГЛО

[t]

4,6

7.5 m

22.5 m

15 m
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НА РАБОТА

УВЕЛИЧЕНА ЗАЩИТА 
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ЗА РАЗТОВАРВАНЕ
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ОПТИМИЗАЦИЯ
НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 

МЕХАНИЗМИ

ВЪЗВРЪЩАНЕ
НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

БЪРЗО

И ЕФЕКТИВНОСТ

УВЕЛИЧЕНА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 
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