
ROV-IND sorozat

ALAPFELSZERELTSÉG
 ÉS ELŐNYÖK

SERIENAUSSTATTUNG
UND VORZÜGE

STANDARD EQUIPMENT
AND ADVANTAGES

HU DEU ENG

•  Can be mounted on all forklifts
•  Profile tubes for attachment to the forklift

(specify fork section)
•  Two mechanically adjustable side arms

as bin holder
•  Mechanical adjustable stops on the side arms

for holding the bin during turning
•  Fixed loading forks (breadth 700 mm)

can not be turned up and adjusted
•  Hoses and quick couplings for connection to a 

double-action distributor on the forklift4

•  Drehvorrichtung passend für sämtliche
Gabelstapler

•  Profilrohre zur Aufnahme am Gabelstapler
(Gabelsektion angeben)

•  Zwei mechanisch einstellbare Seitenarme
als Großkistenhalter

•  Auf den Seitenarmen einstellbare Anschläge zum 
Halten der Großkiste

•  Fixe Ladegabeln (Breite 700 mm)
nicht hochklappbar und nicht verstellbar

•  Anschlussschläuche mit Schnellkupplungen
zum Anschluss an ein doppelwirkendes Steuerge-
rät am Gabelstapler4

•  Minden villás emelőre felszerelhető.
•  Profilcsövek a targoncához való rögzítéshez

(adja meg a villaszakaszt).
•  Két mechanikusan állítható ládatartó oldalkar .
•  Az oldalsó karokon mechanikusan állítható ütközők,

melyek fordítás közben megtartják a ládát. 
•  Fix rakodóvilla (szélessége 700 mm),

 nem forgatható és nem állítható.
•  Tömlők és gyorscsatlakozók a kettős

 működésű elosztóhoz való csatlakoztatáshoz.1

130°-os forgatható emelővillával! Felszerelhető traktorra, ipari villás emelőre.
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A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. 

A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. 

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

1 Traktor igény: egy kettős működésű hidraulikus elosztó



ROV-IND sorozat
Típus

OBL.ROV130 ROV-IND 130 1.500 kg 130° 320 kg
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