
FJERNBETJENING

Fjernbetjening – styr det 
hele fra sidelinjen

Maksimal fleksibilitet og bevægelsesfri-
hed er nøgleord, når løfte-, sænke- og 
tiltefunktionerne styres med en fjernbe-
tjening. 

Til alle elektriske vogne fås fjernbetje-
ninger som ekstra udstyr - både med 
og uden kabel.

Alle funktionerne kan dermed styres fra 
sidelinjen, og brugeren skal ikke være 
placeret bag håndtaget. Dette giver 
brugeren bevægelsesfrihed og mulig-
hed for at udnytte produkternes høje 
fleksibilitet fuldt ud.

Stort program af andet ekstra udstyr, 
som er med til at sikre en optimal 
udnyttelse af Logitrans-vognene. 
Eksempelvis kan tøndevender, spyd og 
kranarm monteres på samme Logiflex, 
så den kan bruges til flere specielle 
håndteringsopgaver!

Ergonomisk håndterings-
udstyr siden 1940



FJERNBETJENING
Effektivitet

 · Optimal fleksibilitet og bevægelses-
frihed for brugeren

 · Handy og nem at bruge
 · Lav vægt

Trådløs fjernbetjening

 · To modeller - RCW 1 og RCW 2
 · IP67
 · Virkefelt 3–5 meter

Fjernbetjening med kabel

 · Længde på kabel: 250 cm
 · IP53
 · Placeres nemt på vognen med mag-

net eller krog

Type RCW 1 (trådløs) RCW 2 (trådløs) MR-1 (kabel)

Følgende funktioner kan
styres via fjernbetjeningen

Hæve/sænke
eller
rotation (højre/venstre)
eller
tiltning (forover/bagover)

Hæve/sænke og rotation (højre/venstre)
eller
hæve/sænke og tiltning (forover/bagover)

Hæve/sænke

Ergonomisk håndterings- 
udstyr siden 1940

Sender til trådløs fjernbetjening 
RCW 1, når der ønskes 
fjernstyring i 2 retninger.

Fjernbetjening giver optimal fleksibilitet 
og bevægelsesfrihed for brugeren.

På Rotator styres hæve/sænke/
rotation som standard med 
kabelfjernbetjening. Trådløs 
fjernbetjening (hæve/sænke/
rotation) kan fås som ekstra 
udstyr.

Af andet ekstra udstyr tilbydes bl.a. 
platform og kranarm.

Kabelfjernbetjeningen placeres 
nemt og bekvemt på vognen.

Sender til trådløs 
fjernbetjening RCW 2, når 
der ønskes fjernstyring i 4 
retninger.

Kabelfjernbetjening til vogne 
med elektrisk løft (hæve/
sænke).

Modtager til trådløs 
fjernbetjening. Monteres på 
vognen.
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