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ROLOS TRANSPORTADORES

Artigo Nº 10229 10230
Capacidade de carga (kg) 6000 12000  
Capacidade de carga total (kg) 6.000 12.000
Altura de carga (mm) 110 110
Rodas     2 x 4 (1)      2 x 8 (1)

Base ajustável (7/3 níveis de ajuste) (mm)   550 - 1150   660 - 1000
Placa giratória Ø 250 mm
(ângulo de viragem)  ± 50º (2)  ± 40º (2)

Comprimento da pegadeira (mm)    960 (3)   1080 (3)

Peso (kg) 58 99

Modelo TL6 TL12

Medidas em mm
(1) Rodas 85 x 85 mm
(2) 2 placas giratórias Ø 170 mm 
(3) Fornecimento de uma 2ª pegadeira para utilização individual, como mecanismo de
    transporte 2xL3 / 2xL6

TANDEM TL6 e TL12

Combinações com outros Rolos Transportadores:
- Os modelos F20/L20 até F60/L60 combinam entre si 
- Os modelos F40/L40 e F60/L60 combinam com os modelos Especiais Tandem TL20, 
  TL40 e TL60, para apoio em 4 pontos. Fabrico por encomenda
- Os modelos Tandem TL6 e TL12 combinam com os modelos F3/L3 até F18/L18 e com 
  os Rolos Transportadores Giratórios RL2 / RL4 / RL6 (com altura de carga de 110 mm)
Por pedido, podem ser fornecidas versões especiais e em Aço Inox

6.000 kg (Tipo TL6) 
Rodas de origem Alperfekt
  TANDEM 
  Giratórios / 4 + 4 rodas

12.000 kg (Tipo TL12)
Rodas de origem Alperfekt
  TANDEM 
  Giratórios / 8 + 8 rodas

Rolos Transportadores de fabrico alemão.
Destinados a elevar e movimentar equipamentos pesados.
Produto em conformidade com a Diretiva 2006/42/CE. 

CONSTRUÇÃO
• Altura de carga reduzida: 110 mm 
• 2 suportes giratórios são ligados entre si por uma estrutura ajustável
• Compostos por 2 mecanismos Tipo L, dispondo de uma 2ª pegadeira 
• Como eixo traseiro, é utilizado o mecanismo Tipo F adequado
  (ou mecanismo giratório RL ou um 2º mecanismo TANDEM)
• Soldadura robusta e resistente à torção
• Lacagem em pó confere uma superfície macia e longa duração do equipamento
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  (1) Altura de instalação reduzida: 110 mm
  (2) Rodas antimarca, com revestimento especial em poliamida
  (3) Unidades (cassetes) em aço, fechadas, previnem a deformação 
        do eixo das rodas 
  (4) Suportes giratórios com ângulo de viragem de +/- 40º (+/- 50º no Tipo TANDEM TL6),
        com revestimento em borracha antiderrapante para retenção segura das cargas
  (5) Lacagem em pó, resistente, proporciona uma superfície macia
  (6) Pegadeira com olhal para deslocação
  (7) Pegas para transporte
  (8) Base Ajustável


