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Speer - voor het dragen van 
bobijnen en rollen
Zeer flexibel en efficiënt - een Logiflex met speer  
maakt het gemakkelijk bobijnen en rollen te ver-
plaatsen in horizontale positie.

De speer met snel-wissel systeem kan gemakkelijk 
en snel op alle Logiflex modellen met flexline bar 
gehangen worden. Daarnaast kan de speer zeer 
snel gewisseld worden voor één van de vele andere 
Logitrans opties.

Een uitgebreid gamma aan optionele extra’s ver-
zekeren een optimaal gebruik van een multiflexibel 
toestel : de Logiflex -deze Logiflex kan voorzien 
worden van een kraanarm, platform, vatenkantelaar 
en rollenkeerder.

Dankzij een uitgebreid testprogramma én de 
samenwerking met experten in Gezondheid en 
Veiligheid kan Logitrans u een zeer hoge kwaliteit 
garanderen.

LOGIFLEX SPEER



www.logitrans.comwww.www.logitrans.com

Technische specificaties
De speer is ontworpen om bobijnen en 
rollen in horizontale positie te heffen en
te verplaatsen. Met het snel-wissel 
systeem kan men deze snel en gemak-
kelijk aan een Logiflex met flexline bar 
hangen.

De capaciteit van de speer hangt af van 
het gewicht en lengte van de rol. De la-
ding moet over de ganse lengte van de 
speer geplaatst worden.

Het laadcenter van de rol moet achter 
het laadwielcenter op de vorken 
geplaatst worden (veiligheidvoor-
schriften).

Sterke constructie garandeert een lange 
levensduur en lage onderhoudskosten.

Een spreidstand Logiflex kan ook rollen behandelen die op 
de grond staan. 

Wij bieden eveneens op maat gemaakte oplossingen. 
Vraag meer informatie, of bezoek www.logitrans.com

Snel-wissel systeem maakt het 
gemakkelijk om de speer te 
vervangen door een van de 
andere optionele extra’s.

De hef/daalfunctie van de elek-
trisch heffende Logiflex modellen
kan door een afstandsbediening 
bediend worden (optie).

Bij het gebruik van een Logiflex 
zonder spreidstandpoten moet 
de rol op een palet liggen.

LOGIFLEX SPEER

Toestel (gemeten in mm)
LF MINI, ELF, 
SELF MINI,  
SELF MAXI

LFS MINI, ELFS, 
SELFS MINI,
SELFS MAXI

LF MINI, ELF, 
SELF MINI,
SELF MAXI

LFS MINI, ELFS, 
SELFS MINI,
SELFS MAXI

Inrijlengtes lx 806 818 1106 1068

Hefhoogte, speer h3 h13 + hefhoogte (Logiflex)

Laagste positie, speer h13 170 (zonder lading)

Lengte van de speer l 800 1150

Diameter van de speer D 40 50 70 40 50 70

Capaciteit (kg) 330 650 1000 230 430 800

De speer in de verpakkingsnij-
verheid.

Logitrans biedt een uitgebreid 
gamma van optionele extra’s.

De speer in een stockageruimte.

De Rollen Rotator - een ideaal alternatief voor het heffen 
én keren van rollen. 


