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ROTOMASTER 350
BREED INZETBAAR
De RotoMaster 350 is de meest robuuste en compacte vooroverkantelaar op de
markt. De kantelaar is eenvoudig aan uw heftruck, voorlader, hefmast of verreiker te
monteren en is in te zetten tijdens alle seizoenen, zowel in de schuur als in het veld.
BESCHERMT UW PRODUCT
Het gedoseerd legen gaat met perfecte controle, daardoor is de valhoogte altijd
minimaal (ideaal voor kwetsbare producten). De bovenklem kan volledig achterover, waardoor ook meerdere kisten gelijktijdig getransporteerd kunnen worden. Er
is minder schade aan kisten doordat de kist volledig ondersteund is tijdens het
kantelen.
UNIEK KANTELMECHANISME
Uniek kantelmechanisme zonder draaipunten aan de zijkant om zo gemakkelijk
kisten uit de rij te kunnen pakken. Voor alle functies is slechts 1 dubbelwerkend
hydrauliekventiel nodig. Het hydraulisch systeem is zo ontworpen dat bedieningsfouten uitgesloten zijn.

ACCESSOIRES ROTOMASTER
VALBREKER
Op de standaard Vegniek vooroverkantelaar is een valbreker te monteren. Hierdoor
is het mogelijk om heel eenvoudig product over te storten in een andere kist, zonder
dat het product beschadigd wordt door een te grote valhoogte. De productstroom
wordt vernauwd en geremd door vallussen. In de praktijk is gebleken dat dit een
goed alternatief is voor draaien van kisten. Tevens is de valbreker ideaal als kwetsbare
producten in bijv. een bunker gekipt moeten worden.
VALBREKER ROTOMASTER 350
Passend op een standaard RotoMaster 350 met bovenklem van 1,60mtr
Breedte van de uitloop 1,1 mtr
Montage d.m.v. 2 bouten

BIGBAGVULLER
Met de bigbagvuller is het mogelijk om met een standaard Vegniek vooroverkantelaar bigbags te vullen rechtstreeks vanuit de kist. Het product wordt gedoseerd in de
bigbag gegoten waarbij de val geremd wordt door vallussen in de trechter.
De werkwijze is als volgt; Men pakt een volle kist, sluit de bovenklem en kantelt
die kist voor ca. 70°. Vervolgens wordt de bigbag aan de haken gehangen. Daarna
wordt de kist volledig gekanteld. Door de trechter eerst laag bij de grond te houden
en geleidelijk te heﬀen, wordt het product zonder grote valhoogte netjes in de
bigbag gegoten. Daarna kan de bigbag weggezet worden op een pallet (zonder van
de heftruck te moeten stappen). Met als resultaat een strak gevulde bigbag.

VOORDELEN
Eﬃciënte handling van de kisten: oppakken, legen en wegzetten
Uitstroom van product ver voor de heftruck over de gehele breedte van de kist
Minimale voorbouwmaat (tot wel 30% meer restcapaciteit
van uw heftruck dan bij andere vooroverkantelaars)
Goed zicht op de vorken
Beveiligd tegen bedieningsfouten
Zeer snelle en veilige aan- en afbouw

OPTIES
Afwijkende maatvoering bovenklem is mogelijk

EIGENSCHAPPEN
Maximaal hefvermogen: 3500 kg
Minimale voorbouwmaat*: 160 mm
Zwaartepunt*: 220 mm
Heftruck aansluiting: Fem II / Fem III
Gewicht zonder vorken: 750 kg
Kiphoek: 150 graden
Standaard geschikt voor kistmaat 1,6x1,2x1,25mtr
* afhankelijk van heftruck

TIP!
ZIEN HOE DE
VOOROVERKANTELAAR
ROTOMASTER 350
WERKT?
SCAN DE QR-CODE:

Hierdoor is het mogelijk om het product langer in kisten te bewaren en pas vlak voor
aﬂevering snel en eﬃciënt over te storten in bigbags. Waardoor de kwaliteit van het
product behouden blijft en scheef gezakte bigbags voorkomen wordt.
BIGBAGVULLER ROTOMASTER 350
Passend op standaard RotoMaster 350 kantelaar met bovenklem van 1,60mtr
Montage binnen enkele minuten

VORKEN MET SNELWISSEL-SYSTEEM
Het (de)monteren van vorken is een zware klus en niet geheel zonder gevaar. Ideaal zijn
dan de snelwisselvorken. Door de vergrendelblokken te verwijderen kunnen de vorken
gelijktijdig eenvoudig op een pallet weggezet worden. Later kunnen de vorken eenvoudig
weer aan het vorkenbord gehaakt worden. Even de vergrendelblokken monteren en klaar.
En dat alles zonder de vorken te moeten tillen of verschuiven.
FEMIII VORKEN MET SNELWISSEL
Set vorken met FemIII aansluiting
Vorkmaat 120x50mm lang 1180mm
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ACCESSOIRES VOOR
DE ROTOMASTERS
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