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Selvkjørende Logiflex 
- gjør arbeidet enklere
Stor fleksibilitet og effektivitet - med en selvkjørende 
Logiflex SELF stabler kan du transportere, løfte og 
håndtere gods på mange forskjellige måter. 

Design og konstruksjon setter fokus på brukerens 
sikkerhet og ergonomiske arbeidsforhold. Logiflex 
stabler kan tilpasses den enkelte bruker, og hånd-
takets ergonomisk gode gripevinkel gir brukeren et 
godt grep ved manøvrering.

Skånsom over for både omgivelser, paller og gods 
- Logiflex har et flott design med avrundede former.

Høy kvalitet og god brukervennlighet, er sikret gjen-
nom samarbeide med eksperter i helse, miljø og 
sikkerhet.
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Teknisk beskrivelse
Med selvkjørende Logiflex SELF oppnås 
optimale kjøre- og manøvreringsegen-
skaper selv på de trangeste plassene.

Fullelektronisk kontroller sikrer:
 variabel trinnløs hastighetskontroll
 myk akselerasjon 
 lang driftstid pr oppladning

Sterk konstruksjon sikrer lang levetid 
og lave vedlikeholdskostnader.

Optimal sikkerhet bl.a. med gjennomsiktig, slagfast beskyt-
telsesplate i mast og redusert kjørehastighet i løftet posisjon.

Mulighet for å kjøres med hånd-
taket i loddrett stilling. Sentral 
plassering av betjeningsfunk-
sjoner.

Justerbare gafler i mange 
forskjellige lengder og typer.

Fås med sidevippegafler og/eller
ekstra utstyr som f.eks.  
fatvender, innbygget lader, 
fjernbetjening og posisjonerings-
utstyr.

Vi tilbyr også kundetilpassede løsninger. 
Spør etter mer informasjon eller besøk oss på www.logitrans.com.

Produkt (mål i mm) SELF SELF SELF SELF SELF SELF SELF SELF SELF SELF

Kapasitet i kg 1000 / 1200 1000 / 1200 1000 / 1200 1000 / 1200 1000 1000 1000* 1000 1000* 1000*

Løftehøyde v/plategafler h3 920 1200 1400 1600 1910 2050 2450 2450 2850 3300

Gaffellengde l 600**, 800**, 1150, 1520***

Byggehøyde h1 1330 1530 1730 1930 2240 1530 1730 1730 1930 2240

Totalbredde b1 635 890

Bredde over gafler  b5 480****, 560, 680 560, 680

Lengde uten gafler l2 545

Totallengde v/1150 gafler l1 1755 1765

Totalhøyde h4 Uden teleskopmast 2490 2890 2890 3290 3740

Nedsenket høyde, gaffel h13 90

Tyngdepunktsavstand c l/2

Gaffelbredde e 163

Innkjøringslengde lx 1100 v/1150 gaffellengde

Gangbredde (m/pall: 1200x800) Ast 2200 - prøver viser, at 1700 mm er nok  

Friløft h2 190

Styrevinkel for hjul 210°

Kjøremotor 1,2 KW 24 V hastighetsregulering elektronisk trinnløs variabel

Kjørehastighet med/uten last Under 500 mm løft: 5/6 km/t, over 500 mm løft: 3/4 km/t

Pumpemotor 1,2 kW 24 V 

Løftehastigheder m/u last Kap. 1000 kg: 0,07 / 0,12 m/sek., kap. 1200 kg: 0,04 / 0,07 m/sek.

Senkehastighet m/u last 0,12/0,04 m/s 0,12/0,06 m/s

Vekt i kg uten batteri: Kap. 1000 / 1200 kg 351 370 376 380 388 431 438 445 454 468

*  Lastebegrensning ved stor løftehøyde.
**  Max. løftehøyde 1600 mm for 600 mm gaffellengde, maks. løftehøyde 2450 mm for 800 mm gaffellengde.         
*** Redusert kapasitet 750 kg. Fås ikke til 1200 kg modeller.
**** Kan kun fås til 1000 kg modeller.
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