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Pladegafler, profilrørsgafler 
og massive gafler  
Stor fleksibilitet og effektivitet - Logitrans´ forskellige 
gaffeltyper flytter og løfter nemt forskellige typer af 
paller. 

Gaflerne kan nemt og hurtigt monteres på alle 
Logiflex-modeller med variabel gaffelkonsol. Gaf-
lerne kan let udskiftes med et af de mange quick-
skift-produkter, som Logitrans tilbyder.

Stort program af ekstra udstyr sikrer optimal udnyt-
telse af Logiflex - quickskift-udstyret kan monteres 
på samme Logiflex, eksempelvis kranarm, spyd, 
platform, rulledorn, rullegriber og  tøndevender.

Høj kvalitet sikres gennem et udvidet testprogram 
og i samarbejde med eksperter i sikkerhed og 
sundhed.

LOGIFLEX GAFFELTYPER
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Teknisk beskrivelse
Pladegafler:  Lette gafler, der bruges til 
almindelig håndtering af paller.
Profilrørsgafler: Smalle gafler, der 
bruges, hvis åbningen, gaflerne skal 
passe ind i, er smallere end på en 
Euro-palle.
Massive gafler: Lave gafler, der bru-
ges, hvis højden under byrden, der skal 
løftes, er lav. 

Gaflerne kan monteres på alle 
Logiflex-modeller med og uden 
skræveben. 

Med quickskift-systemet er det 
nemt og hurtigt at skifte mellem 
gafler og udstyr.

Quickskift-udstyr: Kranarm, 
spyd, platform, rulledorn, rulle-
griber og tøndevender.

LOGIFLEX GAFFELTYPER

Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger. 
Spørg efter flere informationer eller besøg www.logitrans.com

Variabel gaffelkonsol på Logiflex-stabler  
uden skræveben:

Variabel gaffelkonsol på Logiflex-stabler  
med skræveben:

Produkt (mål i mm) Gaffelkonsol: 810 mm*** Gaffelkonsol: 946 mm

Gaffeltype
Plade Profilrør Massiv Plade Profilrør Massiv

Hjulstørrelse Ø85 Ø85

Gaffelspændvidde b5 350-920 230-800 230-800 530-1050 420-930 420-930

Gaffelspændvidde - a b5 876-920 750-800 750-800 876-1050 750-930 750-930

Gaffelspændvidde - b b5 560 230-300 230-300 560  

Nedsænket gaffelhøjde  - skræveben h13 65 65 40 65 65 40

Nedsænket gaffelhøjde - a h13 65 65 40 65 65 40

Nedsænket gaffelhøjde - b h13 90 65 40

Gaffelmål 163x61 100x60 100x35 163x61 100x60 100x35

* Standardkonsol for LF MINI og ELF med kapacitet 1000 kg og  løftehøjde 920 og 1650 mm.
**  Standardkonsol for Logiflex-skrævestablere med pladegafler.
*** Standardkonsol for Logiflex-skrævestablere med profilrørsgafler og massive gafler. 
 Standardkonsol for Logiflex-stablere uden skræveben dog gaffelkonsol 440 mm for LF MINI og ELF med kapacitet 1000 kg og  løftehøjde 920 og 1650 mm.

Produkt (mål i mm) Gaffelkonsol: 440 mm* Gaffelkonsol: 690 mm**

Gaffeltype
Plade Profilrør Massiv Plade Profilrør Massiv

Hjulstørrelse Ø85 Ø85

Gaffelspændvidde b5 350-560 230-430 230-430 350-800 230-680 230-680

Gaffelspændvidde - a b5
Gaffelspændvidde - b b5 560 230-300 230-300 560 230-300 230-300

Nedsænket gaffelhøjde - skræveben h13 85 85 60 65 65 40

Nedsænket gaffelhøjde - a h13
Nedsænket gaffelhøjde - b h13 85 85 60 90 65 40

Gaffelmål 163x61 100x60 100x35 163x61 100x60 100x35


