ROLLERFORKS
En gaffel som lätt kan ta godset från
golv, lastflak eller container utan att
behöva en pall under godset.
Med ett ”slipsheet” över och under
godset kan det lätt staplas ovanpå
varandra.
Man slipper dyr hantering av pallar.
Man kan lasta godset utan tanke på
pallens mått.
Detta kan ge en besparing på upp till
30 % i volym i en sjöfarts-container.

Enkel montering.
Rollerforks monteras enkelt på
vanliga gaffeltruckar med hjälp av
medföljande monteringskit och utförliga
anvisningar.

Med flera gafflar monterade parallellt
kan även säckar och andra ”mjuka”
förpackningar lyftas och flyttas.

Inom speciellt hygienisk hantering är
det en fördel att slippa använda sig av
träpallar som kanske inte alltid är helt
rena, utan istället använda sig av en
pappskiva (slipsheet) som sedan går
till återvinning.
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FÖRLÄNGNINGS
GAFFEL
Manuell

Med ett enkelt handgrepp ändrar du längden
på gaffeln att passa till dina olika behov.
Du slipper tunga lyft som det innebär att byta
gafflar och framför allt, du behöver inte åka
runt och leta eller försöka komma ihåg var du
la dem senast.
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FÖRLÄNGNINGS
GAFFEL
Hydrauliska
Genom att använda sig av
förlängningsgafflar som kan
skötas från truckens förarplats
kan lastbilar och järnvägsvagnar
lossas från en sida vilket spar
både plats, utrymme men inte
minst ökar säkerheten.
Gaffeln kan fås med de mått
som bäst passar dig och i stort
sett utan några begränsningar.
Idag har vi byggt gafflar med en
kapacitet på 46.000 kg (LCoch
med en längd på 3.200mm plus
utskjut 1400 mm alltså totallängd
på 4.600 mm.
Utskjutsgafflar används med fördel på
påhängstruckar för att underlätta
lastning och lossning med stor flexibilitet
och kapacitet.

RoDAB AB

Box 53 13522 Tyresö

Radiov. 1 Tyresö

Tel. 08 742 0290

info@rodab.se

www.rodab.se

PUSH-PULL
Fast montage
Denna typ av ”push/pull” modell
SM tillbehör monteras fast på
gaffelbordet. Systemet är mest
användbart där allt gods är lastat på
slip sheets istället för pall.
I ett sådant läge är det betydligt mer
kostnadseffektivt att dedikera en
truck utrustad med fast monterad
push/pull aggregat för lastning
och/eller lossning från container
eller trailer.
Vid mindre frekvent lastning /
lossning finns istället modell SQ för
montering på befintligt gaffelbord
tillgängligt.
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PUSH-PULL
Gaffel montage
Push/pull modell SQ monteras på
befintligt gaffelbord med några enkla
handgrepp. Här kan alltså trucken som
vanligtvis används för pallhantering
snabbt göras om för användning av
”slipsheet” packat gods.

Push/pull systemet kan också med
fördel kombineras med Rollerforks.
Detta ger en snabbare hantering av
godset då det inte behöver skjutas utan
det räcker att dra ut gafflarna.
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STATIONÄR
PALL SKIFTARE
(SPC)

En stationär pallskiftare används
för att skifta gods från en träpall till en
plastpall eller vice-versa, där det av
renlighets skäl inte får förekomma
”icke rena” produkter i lager eller
produktion.

Pallskiftaren användes också för
skiften mellan pall och slipsheets
Du sköter pallskiftaren med
fjärrkontroll, m.a.o. kan truckföraren
själv hantera hela momentet och
behöver inte någon ytterligare
assistans.
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SEPARAT HÖJD SKIFT
SYSTEM
Hur hanterar du pall och gods om du
måste köra där marken lutar,
speciellt om du har långt gods
såsom stänger eller plank?
Med ”Single Height Shift System”
(SHSSL) kan du justera höjden
individuellt på gafflarna och därmed
få godset i horisontellt läge
oberoende av underlaget.
SHSSL kan monteras i stort sett på
vilken truck som helst, även
specialtruckar så som sidolastare,
terrängtruckar och med fördel på
truckar som används inom
byggnadsindustrin.

SHSSL finns för kapaciteter upp till 8000 kg och
höjdkompensation +/- 100 mm
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MASTHÖJD
FÖRLÄNGNING

Denna unika ”Mast Height Extension system”
(MHEH) är designad för att utöka lyfthöjden för
en stor del av marknadens truckar.
Detta ger möjlighet att med befintlig truck och
begränsade porthöjder ändå kunna utöka
lagringshöjden och därmed bättre utnyttjat
lager.
Denna finns för kapacitet upp till 3000 kg och
lyfthöjd upp till 1000 mm.
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FLEX-OPS
Varningssystem
FLEX-OPS hjälper dig att reducera risken för överlast och framåt-tippnings olyckor.

FLEX-OPS är ett unikt FLEXibel överlast
skydds system.
Det spelar ingen roll vilken typ av truck du
använder, FLEX-OPS kan användas i stort sett
på alla truckar oavsett typ eller lyftkapacitet.
FLEX-OPS kan anslutas till både
solida/massiva så som ihåliga gafflar.
Du får en varningssignal vid 95% av
lastkapaciteten och högre varningssignal när
du uppnår 100% av lastkapaciteten.
Som tillägg kan du också få vågsystem
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Några av RoDAB’s övriga produkter

Komprimatorer – Balpressar – Kanalbalpressar – Kärlvändare - Kvarnar – Påhängstruckar
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Mer information får du genom att kontakta:

RoDAB AB
Box 53
135 22 Tyresö
Besöksadress:
Radiovägen 1
Tyresö
Tel: 08 742 0290
www.rodab.se
info@rodab.se
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