
AEDES ROV VILLÁS EMELŐ

ALAPFELSZERELTSÉG
  ÉS ELŐNYÖK

SERIENAUSSTATTUNG
UND VORZÜGE

STANDARD EQUIPMENT
AND ADVANTAGES

HU DEU ENG

•  Can be mounted on all AEDES BOX-LIFT forklifts 
(specify the model)

•  130° rotation angle - right side rotation4

•  Suitable for 1120 x 1120 x h 770 mm bins -
(585 mm height or other measur es upon 
request)

•  Adjustable bin holder arm on the side and on the 
top

•  Fixed loading forks (breadth 700 mm) cannot be 
turned up and adjusted

•  Kippvorrichtung passend für Anbaustapler
AEDES BOX-LIFT (Modell angeben)

•  Drehwinkel 130° - Drehrichtung rechte Seite4

•  Für Großkisten 1120 x 1120 x h 770 mm - 
(Höhe 585 mm und andere Maße auf Anfrage)

•  Verstellbarer seitlicher und oberer Arm zum Halten 
der Großkiste

•  Fixe Ladegabeln (Breite 700 mm) nicht hoch-
klappbar und nicht verstellbar

•  Minden AEDES VILLÁS EMELŐ-re  felszerelhető 
 (Kérjük rendeléskor a típust szíveskedjen megadni!)

•  jobb oldalra 130°-ban forgatható emelővillával 1

•  1120 x 1120 x h 770 mm-es ládákhoz alkalmas
(585 mm magasság vagy ettől eltérő méret kérésre)

•  Állítható ládatartó felső- és oldalkar 
•  Fix rakodóvilla (szélessége 700 mm),

Függőlegesen nem emelhető és nem állítható.

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 sorozat
tÍPUS.

OBL.ROV001 ROV 130 C 1.500 kg 130° 80 kg

OPCIÓK

ITA DEU ENG

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Front plate ROV 130 C with fixed loading 
forks (width 700 mm), cannot be turned up 
and adjusted (A)

Front plate ROV 130 C with rails for 
adjustable loading forks (specify FEM 
dimension) – WITHOUT forks (B)

Connecting plate ROV 130 C
for attachment to industrial forklift (specify 
dimension FEM) (C)

Frontplatte ROV 130 C mit fixen Ladegabeln 
(Breite 700 mm), nicht verstellbar und nicht 
hochklappbar (A)

Frontplatte ROV 130 C mit Schienen für 
verstellbare Ladegabeln (FEM Maß angeben) 
– OHNE Ladegabeln (B)

Verbindungsplatte ROV 130 C für Anbau an 
Industriestapler (FEM Maß angeben) (C)

ROV 130 C előlap RÖGZÍTETT kovácsolt  
villákkal (szélesség 700 mm) függőlegesen 
nem emelhető és nem állítható (A)

ROV 130 C előlap sínekkel az állítható  
rakodóvillákhoz (Kérjük adja meg a FEM
méretet) - Villa NÉLKÜL (B)

ROV 130 C csatlakozólap ipari targoncára 
szereléshez (Kérjük adja meg a FEM
méretet) (C)

OBL.ROV002

OBL.ROV003

OBL.ROV004
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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.
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