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Fjernbetjening - operer maskinen 
fra beste og mest effektive arbeids-
plass 
Kjør maskinen som en produksjonsmaskin fra din 
riktige arbeidsplass med fjernkontroll. Nå kan du 
løfte, senke, tilte og rotere alt etter behov fra din 
faste arbeidsplass, om det er over eller under foran 
eller bak maskinen. Dette gir deg full fleksibilitet og 
bevegelsesfrihet i forhold til de arbeidsoppgavene 
du utfører på din arbeidsplass. Alle Logitrans sine 
elektriske maskiner leveres nå med fjernbetjening 
som ekstra utstyr - både trådløs og med kabel.

Alle funksjonene kan dermed styres fra beste  
arbeidsplass, og brukeren er dermed ikke lenger 
avhengig av å stå bak maskinen ved håndtaket. 
Dette gir brukeren bevegelsesfrihet og mulighet for å 
utnytte maskinens fleksibilitet i produksjonen fullt ut.

Logitrans har et stort program av ekstrautstyr, som 
er med til at sikre en optimal utnyttelse av din Logi-
trans stabler. Eksempelvis kan fatvender, plattform, 
spyd, kranarm og mange gaffeltyper monteres på 
samme maskin, slik at den kan brukes til mange 
spesielle håndteringsoppgaver!

FJERNBETJENING
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Teknisk beskrivelse
Logitrans fjernbetjening - trådløs eller 
med spiralkabel.

Alle fjernbetjeninger er enkle og bruker-
vennlige!

Trådløs fjernbetjening
l To modeller  - RCW 1 og RCW 2 
l Tetthetsgrad IP67 
l Virkefelt 3-5 meter

Fjernbetjening med spiralkabel
l Lengde på spiralkabel:  ca. 250 cm 
l Plasseres enkelt på maskinen med
 magnet eller med krok på rustfrie
 maskiner

Fjernbetjening gir optimal fleksibilitet og bevegelsesfrihet
for brukeren. 

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

Sender til trådløs fjernbetjening
RCW 1, når det ønskes fjern-
styring i 2 retninger.

Sender til trådløs fjernbetjening
RCW 2, når det ønskes fjern-
styring i 4 retninger.

Kabelfjernbetjening RCC, når
det ønskes fjernstyring i 2
retninger.

FJERNBETJENING

Kabelfjernbetjeningen plasseres
enkelt og greitt på vognen.

Av annet ekstra utstyr tilbys
bl.a. plattform og kranarm.

Mottaker til trådløs fjernbetjening.
Monteres på vognen.

På Rotator styres rotasjonen som standard med kabel fjern- 
betjening. Trådløs fjernbetjening leveres som ekstra utstyr.

Type RCW 1 (trådløs) RCW 2 (trådløs) RCC (spiralkabel)

Følgende funksjoner kan
styres via fjernbetjeningen

Heve/senke
eller
rotasjon (høyre/venstre)
eller
tiltning (forover/bakover)

Heve/senke
og rotasjon (høyre/venstre)
eller
heve/senke
og tiltning
(forover/bakover)

Heve/senke
eller
rotasjon (høyre/venstre)
eller
tiltning (forover/bakover)

Fjernstyring må kun foregå med fullt utsyn over arbeidsoperasjonen!


