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Възможни са печатни грешки. Запазено правото на промени. Снимките и 
чертежите са с илюстративни цели. 
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КОЛОННИ ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧИ НА 200 l КОЛИЧКИ 

 

Устройствата са конструирани за лесно и удобно повдигане и обръщане на 
200 l колички1. Състоят се от колона, двигател със спирачка, задвижваща система и 
вилица. За обезпечаване на сигурността на персонала, задвижването се извършва от 
две независими вериги. 

Движението нагоре се задейства след еднократно натискане на съответния 
бутон и продължава до достигане на крайна точка. За движение надолу съответният 
бутон трябва да е непрекъснато натиснат. 

Повдигач-обръщачите могат да бъдат стационарни или мобилни, а тяхната 
вилица може да е права или на 90° и да се намира вдясно или вляво от колоната. 

Опционално може да бъде изработена предпазна ограда2. 

Съоръженията са изработени от неръждаема стомана 1.4301, с изключение на 
плъзгача, веригите и техните колела3. Машините са в съответствие с Директивите на 
Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба. 

 

 
 

 

 

 
 

 

КОЛОННИ ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧИ НА 200 l КОЛИЧКИ 
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Технически данни: 
 

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 

(настройваема - 5 стъпки по 100 mm) 

1050-1550 mm; 1550-2050 mm; 

2050-2550 mm; 2550-3050 mm; 

3050-3550 mm; 3550-4050 mm; 

4050-4550 mm; 4550-5050 mm 

Ъгъл на обръщане 30° 

Скорост на повдигане 5 m/min 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване  3х400V/50 Hz 

Размери стационарно изпълнение 

(ДхШхВ при обръщане) 
1175х1160х(H+900) mm 

Размери мобилно изпълнение 

(ДхШхВ при обръщане) 
1630х1425х(H+945) mm 

 
1 Повдигачите могат да бъдат използвани и за обръщане на 300 l колички (товароподемност непроменена 
– до 300 кг.), което води до намаляване на височината на обръщане с 250 мм. При желание за обръщане 
на 120 l колички се налага промяна в конструкцията на вилицата. 
2 От съображения за сигурност: 

- мобилно изпълнение се предлага единствено до височина на обръщане 2550 мм; 
- при височина на обръщане над 3050 мм съоръженията трябва да бъдат допълнително 

закрепени към стена или таван; 
- при височина на обръщане над 2500 мм съоръженията трябва да бъдат снабдени със защитна 

ограда (предлага се опционално). 
3 Устройствата могат да бъдат предложени с неръждаем плъзгач, вериги и колела. 

 

АНАЛОГИЧНИ 
 

 

 

 

Повдигач-обръщач 
31.1330.47 

 

 

- дясно изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- ъгъл на обръщане 47°;  
- допълнителен бутон за 
движение надолу. 
 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 2550-3050 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1160х1090х4030 mm 
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Повдигач-обръщач 
31.0307.22 

 

 

- ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- с улей. 
 

 

Технически данни:  

 

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 400-700 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1162x1060x1810 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повдигач-обръщач 
31.0325.03 

 

 

- ляво изпълнение;  
- стационарно изпълнение; 
- вилица на 90°; 
- вериги от неръждаема 
стомана.  
 

 

Технически данни:  

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 2050-2550 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1115х1000х3410 mm 
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Повдигач-обръщач 
31.0324.00 

 

 

- ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- с улей 730х475 mm. 

 

 

 

 

 

Технически данни: 
 

 

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 2100-2400 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1162x1146x3510 mm 

 

 

 

Повдигач-обръщач 
31.0350.05 

 

 

- ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Технически данни: 
 

 

Предназначение 300 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 4550-5050 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1160x1060x6125 mm 
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Повдигач-обръщач 
31.0355.05/31.1355.05 

 

 

- ляво или дясно изпълнение; 
- стационарно изпълнение. 
 

 

 

 

 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 300 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 5050-5550 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1160x1060x6625 mm 

 

 

 

Повдигач-обръщач 
31.0317.22 

 

 

- ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- с улей. 
 

 

 

 

 

 

 

Технически данни: 
 

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане max. 1660 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1110x1060x2740 mm 
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Повдигач-обръщач 
31.0415.65 

 

 

- ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 

- с улей. 

 

 

 

 

 

 

Технически данни:   

Предназначение 200 и 300 l колички 

Товароподемност 400 kg 

Височина на обръщане 1050-1550 mm 

Инсталирана мощност 1,1 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1180x1120x2700 mm 
 

 

 

Повдигач-обръщач 
31.0319.22 

 

 

- ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- с улей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически данни: 
 

 

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1500-1900 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1160x1065x3000 mm 
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Повдигач-обръщач 
3122131917 

 

- дясно изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- вилица на 90°; 

- с бутониера с 5 m кабел 
вместо пулт на колоната; 
- със специален улей, който се 
монтира върху съда, в който 
се изсипва. 

 

Технически данни:  

Предназначение 300 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1920 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери без улея (ДхШхВ) 1170х1090х3752 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повдигач-обръщач 
31.0319.41 

 

- ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- вилица на 90°; 
- пулт за управление монтиран 
на машината, в която се 
изсипва; 
- с улей. 
 

 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1900 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери без улея (ДхШхВ) 1170х1090х3075 mm 
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Повдигач-обръщач 
31.1325.47 

 

 

- дясно изпълнение; 

- стационарно изпълнение; 
- ъгъл на обръщане 47°; 
- скорост на движение 6,5 
m/min. 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 2050-2550 mm 

Инсталирана мощност 1,1 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1170х1090х3575 mm 

 

 

 

 

Повдигач-обръщач 
3130031007 

 

 

- дясно изпълнение; 

- мобилно изпълнение; 
- комбинирана вилица за 
повдигане 200 л. колички и 
товарни колички с 4 бр. 
колела. 
 

Технически данни: 
 

Предназначение 
200 l колички и 

товарни колички 760х710х350 mm 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 700-1050 mm 

Инсталирана мощност 1,1 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1440x1630x2200 mm 
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Повдигач-обръщач 
3120131305 

 

 

- дясно изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- вилица на 90°; 
- специален улей за изсипване 
върху тясна маса.  
 

 

 

Технически данни: 

 

 

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1070 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1350x1320x2220 mm 
 

 

 

 

 

 

 

Повдигач-обръщач 
3100033050 

 

 

- ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- с предпазна ограда с две 
светлинни бариери, арт. № 
62.4015.18 (опция); 
- пулт за управление изнесен на 
оградата. 
 

 

Технически данни: 
 

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 2550-3050 mm 

Инсталирана мощност 1,1 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1340x1140x4010 mm 
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Повдигач-обръщач 
31.1414.65/31.0414.65 

 

 

- дясно/ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- вилица със захват за 
стандартна 200l количка и 
специална 300l количка; 
- с улей.  
 

 

Технически данни: 
 

Предназначение 200 l колички 
и специални 300 l колички 

Товароподемност 400 kg 

Височина на обръщане 1100-1420 mm 

Инсталирана мощност 1,163 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1180х1160х2570 mm 
 

 

 
 

 

 

 

Повдигач-обръщач 
31.1310.10/31.2003.1539 

 

 

- дясно изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- табло отзад на колоната.  
 

 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1050 mm 

Инсталирана мощност 0,813 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1280х1400х1875 mm 
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Повдигач-обръщач 
3110032056 

 

 

- ляво изпълнение; 
- мобилно изпълнение; 
- с улей.  
 

 

 

 

 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1865 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1425х1630х3095 mm 

 
 

 

 

Повдигач-обръщач 
3104132057 

 

 

 

- ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- вилица на 90˚; 
- с улей.  
 

 

 

 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 120 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 2000 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1135х1205х3270 mm 
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ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАКУУМ-ТУМБЛЕР 31.4318.22 
 

 

Устройството е предназначено за повдигане на 
200 l колички и изсипване на съдържанието им във 
вакуум тумблер в отвор с диаметър 480/500 мм.  

Състои се от колона, двигател със спирачка, 
задвижваща система, вилица, улей и колесар. За 
обезпечаване на сигурността на персонала, 
задвижването се извършва от две независими вериги. 

Движението нагоре се задейства след еднократно 
натискане на съответния бутон и продължава до 
достигане на крайна точка. За движение надолу 
съответният бутон трябва да е непрекъснато натиснат. 

Повдигач-обръщачът е ляв, мобилно изпълнение, 
с права вилица. Височината на обръщане е 1750 мм 
(31.4318.22/3110032509) или 1700 мм (3110031708). 

Съоръжението е изработено от неръждаема 
стомана 1.4301 (с изключение на плъзгача, веригите и 
техните колела) и е в съответствие с Директивите на 
Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA 
наредба. 

 

 

Технически данни: 
 

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Инсталирана мощност 0,75 kW 

Захранване  3х400V/50 Hz 

Височина на обръщане 1750 mm 

Размери (ДхШхВ при обръщане) 2010х1420х3400 mm 
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АНАЛОГИЧНИ 

 
 

 

 

Повдигач-обръщач 
31.0317.20 

 

 

- дясно изпълнение; 
- мобилно изпълнение; 
- с улей за зареждане на 
вакуум тумблер. 
 

 

 

 

 

Технически данни: 
 

 

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1675 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 2040х1400х2910 mm 

 

 

 

 

Повдигач-обръщач 
3130031436 

 

 

- дясно изпълнение; 
- мобилно изпълнение; 
- с улей за зареждане на 
миксер RS Technology RS-250; 

- разстояние между повдигача 

и отвора 620 mm. 

 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1350 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1425x2315x2545 mm 
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Повдигач-обръщач 
3120031510 

 

 

- дясно изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- с улей за зареждане на 
тумблер. 
 

 

Технически данни: 
 

 

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1550 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1160x1063x2650 mm 

 

 

 

 

Повдигач-обръщач 
3100031810 

 

 

- ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- с улей за зареждане на 
тумблер Günther GPA 300 с 
отвор ø590 mm. 

 

 

 

Технически данни: 
 

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1825 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1160x1063x2945 mm 
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Повдигач-обръщач 
31.5317.18/3130031744 

 

 

- дясно изпълнение; 
- мобилно изпълнение; 
- с улей за зареждане на 
тумблер Metalquimia. 

 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1675 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 2135x1435x2880 mm 

 

 

 

 

 

 

Повдигач-обръщач 
3120131719 

 

 

- дясно изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- вилица на 90°; 
- с улей 450 мм широк; 
- със специално съоръжение 
за заключване на количката. 

 

Технически данни:  

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1700 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1315x1230x3025 mm 
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ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧ С ПОДВИЖЕН УЛЕЙ И ЗАЩИТНА ОГРАДА, 31.1535.22 
 

Устройството е конструирано за повдигане и 
обръщане на 300 l колички, дясно изпълнение. 

Състои се от колона, двигател със спирачка, 
задвижваща система с две вериги, вилица, 
подвижен улей и защитна ограда.  

Подвижният улей е със специална форма, 
осигуряваща сигурно зареждане на съда. Той е 
монтиран към колоната и се върти, за да заеме 
необходимата позиция за безпроблемно зареждане. 
Задвижването му се извършва с помощта на 
пневматичен цилиндър. 

Пълната количка се зарежда във вилицата. 
Когато капакът на съда се отвори, се стартира 
процесът на повдигане. Улеят се завърта и заема 
позиция, докато количката се повдига и след това 
се обръща. След разтоварването на количката, тя и 
улеят се връщат в изходни позиции. 

Устройството е снабдено с обезопасителна 
ограда, чиято електромеханична блокировка я 
заключва по време на движение на количката. 
Пултът за управление е монтиран на оградата, а за 
управление се използва контролер Siemens. 

Поради височината на обръщане за по-голяма 
стабилност повдигачът се осигурява с второ 
закрепване към стената (или към колона на 
конструкцията на сградата). 

Съоръжението е изработено от неръждаема  
стомана 1.4301 (с изключение на плъзгача, веригите и техните колела) и е в 
съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и2006/95/EC и 
USDA наредба. 

 

Технически данни: 
 

Предназначение 300 l колички 

Товароподемност 500 kg 

Инсталирана мощност 1,6 kW 

Захранване  3х400V/50 Hz 

Работно налягане 6 bar 

Височина на обръщане 3485 mm 
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Размери: 
 

Дължина 2779 mm 

Широчина 1926 mm 

Височина при обръщане 5855 mm 

 

 

 

 

 

 

АНАЛОГИЧНИ 

 
 

 

 

Повдигач-обръщач 
3122054516 

 

 

- дясно изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- с подвижен улей и защитна 
ограда; 

- плъзгач и лагери на вилицата 
от неръждаема стомана. 

 

 

 

 

Технически данни: 
 

 

Предназначение 300 l колички 

Товароподемност 500 kg 

Височина на обръщане 4420 mm 

Инсталирана мощност 1,6 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1700х1500х7075 mm 
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Повдигач-обръщач 
31.2004.53/3120045300 

 

 

- дясно изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- с улей; 
- със защитна ограда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически данни: 
 

 

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 400 kg 

Скорост 2,9 m/min 

Височина на обръщане 5250 mm 

Инсталирана мощност 1,51 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1865x1800x6700 mm 
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КОЛОНЕН ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧ НА БОКС-ПАЛЕТИ, 31.0625.26 

 

Устройството е предназначено за лесно и 
удобно повдигане на бокс-палети. Повдигач-

обръщачът е ляв, стационарно изпълнение, с 
права вилица. 

Състои се от колона, двигател със 
спирачка, задвижваща система и вилица с улей. 

За обезпечаване на сигурността на персонала, 
задвижването се извършва от две независими 

вериги. 
Движението нагоре се задейства след 

еднократно натискане на съответния бутон и 
продължава до достигане на крайна точка. За 
движение надолу съответният бутон трябва да е 
непрекъснато натиснат. 

Съоръжението е изработено от 
неръждаема стомана 1.4301 (с изключение на 
плъзгача, веригите и техните колела) и е в 
съответствие с Директивите на Европейския 
Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA 
наредба.  

 

 

Технически данни: 
 

Предназначение бокс-палети 1030х1230х850 mm 

Товароподемност 500 kg 

Инсталирана мощност 2,2 kW 

Захранване  3х400V/50 Hz 

Височина на обръщане 1680-2180 mm 

 

 

КОЛОННИ ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧИ НА БОКС-ПАЛЕТИ 
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Размери: 
 

Дължина 2175 mm 

Широчина 1535 mm 

Височина при обръщане 3725 mm 

 

 

АНАЛОГИЧНИ 

 
 

 

 

Повдигач-обръщач 
31.0620.25 

 

 

- ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- вилица на 90°; 
- с улей за зареждане на 
вакуум тумблер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Технически данни: 

 

 

Предназначение бокс-палети 

Товароподемност 600 kg 

Височина на обръщане 1300-1400 mm 

Инсталирана мощност 2,25 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1870х1380х3530 mm 
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Повдигач-обръщач  
с ограда 3101172146 

 

- ляво изпълнение; 
- товарене на 90˚; 
- с ограда с вертикална врата 
с противотежест и магнитен 
изключвател; 
- ел. табло предвидено за 
монтаж на съседна машина. 
 

 

Технически данни:  

Предназначение кашон върху евро палет 1200х1000х1000 mm 

Товароподемност 700 kg 

Височина на обръщане 2100 mm 

Инсталирана мощност 2,26 kW 

Скорост на движение 3,2 m/min 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 3850х2800х2100 mm 
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ДВУКОЛОНЕН ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧ НА БОКС-ПАЛЕТИ, 32.2019.02 

 

Устройството е предназначено за сигурно 
и удобно повдигане на големи товари и 
изсипването им на определена височина. 

Състои се от две колони, двигател със 
спирачка, задвижваща система и платформа с 
улей. За обезпечаване на сигурността на 

персонала и двете колони са снабдени с по две 

независими вериги.  
Движението нагоре се задейства след 

еднократно натискане на съответния бутон и 
продължава до достигане на крайна точка. За 
движение надолу съответният бутон трябва да е 
непрекъснато натиснат. 

Повдигачът се предлага ляво (30.2019.02) 

или дясно изпълнение (30.2119.02), в 
зависимост от желанието на клиента. 

Опционално може да бъде изработена 
предпазна ограда с врата и блокировка.  

Съоръжението е изработено от неръждаема стомана стомана 1.4301 (с 
изключение на плъзгачите, веригите и техните колела) и е в съответствие с 
Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба. 
 

Технически данни: 
 

Предназначение бокс-палети 1200х1000х800 mm 

Товароподемност 1000 kg 

Инсталирана мощност 2,3 kW 

Захранване  3х400V/50 Hz 

Височина на обръщане (3х100 mm) 1700-1900 mm 

Ъгъл на изсипване 27° 

Скорост на движение 3 m/min 
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Размери: 
 

Начална височина на платформата 40 mm 

Дължина 2410 mm 

Широчина 1950 mm 

Височина при обръщане 3760 mm 

 

 

 

 

АНАЛОГИЧНИ 

 

 

 

 

Двуколонен  
повдигач-обръщач 

32.2124.03 

 

 

- дясно изпълнение; 
- със защитна ограда с 
двукрилна врата и магнитен 
изключвател; 

- товарене на тясната страна; 
- две височини на обръщане. 
 

 

 

 

 

Технически данни: 
 

Предназначение бокс-палет 1200х1000х800/1000 mm 

Товароподемност 1000 kg 

Височина на обръщане 1400 и 2400 mm 

Инсталирана мощност 2,2 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 2050х1950х4350 mm 
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Двуколонен  
повдигач-обръщач 

3223092302 

 

 

- дясно изпълнение; 
- без ограда. 
 

 

 

 

 

 

Технически данни: 
 

Предназначение 900 l съдове за саламура 1250x1160x870 mm 

Товароподемност 1000 kg 

Височина на обръщане 2100-2300 mm 

Инсталирана мощност 2,2 kW 

Скорост на движение 3 m/min 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 2460х1980х4260 mm 

 
 

 

 

 

Двуколонен  
повдигач-обръщач 

3225092605 

 

 

- ляво изпълнение; 
- за овални съдове на колела; 
- с ограда с врата. 
 

 

 

 

Технически данни: 
 

Предназначение съдове на колела Ø1100 mm, височина 1450 mm 

Товароподемност 1500 kg 

Височина на обръщане 2400-2700 mm 

Инсталирана мощност 2,2 kW 

Скорост на движение 2,8 m/min 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 2380х2150х4700 mm 
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КОЛОННИ ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ КОЛИЧКИ ЗА 
КЛАНИЦИ 31.0424.15 

 

Устройствата са конструирани за лесно и удобно повдигане и изсипване на 
съдържанието от технологични колички за кланици.   

Състоят се от колона, двигател със спирачка, задвижваща система и вилица с 
улей. За обезпечаване на сигурността на персонала, задвижването се извършва от 
две независими вериги. 

Движението нагоре се задейства след еднократно натискане на съответния 
бутон и продължава до достигане на крайна 
точка. За движение надолу съответният бутон 
трябва да е непрекъснато натиснат. 

Повдигач-обръщачите са стационарни и 
могат да бъдат ляво (31.0424.15) или дясно 
(31.1424.15) изпълнение. 

Съоръженията са изработени от 
неръждаема стомана 1.4301, с изключение на 
плъзгача, веригите и техните колела. Машините 
са в съответствие с Директивите на Европейския 
Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA 
наредба. 

 

 
Технически данни: 
 

Предназначение 300 l колички за кланица 

Товароподемност 430 kg 

Височина на обръщане 

(настройваема - 5 стъпки по 100 mm) 
max. 2400 mm 

Скорост на повдигане 3 m/min 

Инсталирана мощност 1,2 kW 

Захранване  3х400V/50 Hz 

 

 
 

Размери: 
 

Дължина 1550 mm 

Широчина 1450 mm 

Височина при обръщане 3850 mm 

КОЛОННИ ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧИ НА ДРУГИ СЪДОВЕ 
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КОЛОННИ ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧИ НА 660l КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ 

3105042000 

 
Устройствата са конструирани за 

лесно и удобно повдигане и изсипване на 
съдържанието от контейнери за отпадъци с 
вместимост 660 л. 

Състоят се от колона, двигател със 
спирачка, задвижваща система и вилица 
със заключваща система. За обезпечаване 
на сигурността на персонала, задвижването 
се извършва от две независими вериги. 

Движението нагоре се задейства след 
еднократно натискане на съответния бутон 
и продължава до достигане на крайна 
точка. За движение надолу съответният 
бутон трябва да е непрекъснато натиснат. 

Повдигач-обръщачите са 
стационарни, ляво изпълнение. 

Съоръженията са изработени от 
неръждаема стомана 1.4301, с изключение 
на плъзгача, веригите и техните колела. 
Машините са в съответствие с Директивите 
на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 
2006/95/EC и USDA наредба.  

 
 

Технически данни: 
 

Предназначение 
660 l контейнери за отпадъци 

1360х122х770 mm 

Товароподемност 330 kg 

Височина на обръщане 
(настройваема - 5 стъпки по 100 mm) max. 2000 mm 

Скорост на повдигане 3 m/min 

Инсталирана мощност 1,2 kW 

Захранване  3х400V/50 Hz 
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Размери: 
 

Дължина 1845 mm 

Широчина 1300 mm 

Височина при обръщане 3400 mm 

 

 

 

 

 

 

Повдигач-обръщач 
3106032537 

 

 

- ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- с улей за дробилка; 
- за специални цилиндрични 
колички.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 
цилиндрични колички на колела 

Ø310 mm, височина 577 mm 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 2538 mm 

Инсталирана мощност 0,75 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1190x870x3660 mm 
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Повдигач-обръщач 
31.0420.51 

 

 

- ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- мотор-редуктор монтиран 
странично.  
 

 

 

Технически данни: 
 

Предназначение специални колички с размери 1180х580х820 mm 

Товароподемност 450 kg 

Височина на обръщане 1550-2050 mm 

Инсталирана мощност 1,5 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 2520х1330х3270 mm 

 

 

 

 

 

Повдигач-обръщач 
31.0423.52 

 

 

- ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- мотор-редуктор монтиран 
странично. 
 

 

 

 

 

Технически данни: 
 

 

Предназначение специални колички с размери 1180х580х820 mm 

Товароподемност 450 kg 

Височина на обръщане 1720-2250 mm 

Инсталирана мощност 1,5 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 2140х1330х3430 mm 

 

 

 



31 

 

 

 

 

Повдигач-обръщач 
3116052025 

 

 

- ляво изпълнение; 
- мобилно изпълнение; 

- със сваляем улей за лесно 
почистване.  

 

 

 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 
специални колички 400 л. колички 

с размери 1270х805х945 mm 

Товароподемност 450 kg 

Височина на обръщане 1550-2050 mm 

Инсталирана мощност 1,6 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 2520х1330х3270 mm 

 

 

 

 

Повдигач-обръщач 
3105362049 

 

 

- ляво изпълнение; 
- стационарно изпълнение; 
- с улей.  

 

 

 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 500 l вани 810х730х1030 mm 

Товароподемност 600 kg 

Височина на обръщане 1955 mm 

Инсталирана мощност 1,563 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1590х1200х3590 mm 
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ХИДРАВЛИЧНИ И ПНЕВМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА  
ЗА ПОВДИГАНЕ И ОБРЪЩАНЕ НА 200 l КОЛИЧКИ 

 

Устройствата са предназначени за 
обръщане на 200 l колички и изсипване на 
тяхното съдържание при ъгъл на обръщане 
110° и височина на обръщане 1200 mm. 

Състоят се от вилица, повдигаща система и 
пулт за управление. Задвижването може да 
бъде хидравлично или пневматично. А 
леката конструкция позволява 
безпроблемно преместване, благодарение 
на мобилното изпълнение. 

С цел осигуряване сигурността на 
обслужващия персонал задействането на 
движението нагоре-надолу е възможно 
единствено при натиснати два бутона с 
двете ръце. 

Съоръженията се изработват от 
неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и са 
в съответствие с Директивите на 
Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 
2006/95/EC и USDA наредба. 

 
 

 

 

Технически данни: 
 

Арт. номера 30.1103.00 30.2104.00 

Задвижване хидравлично пневматично 

Предназначение 200 l колички 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 350 kg 

Височина на обръщане 1200 mm 1200 mm 

Инсталирана мощност 0,62 kW - 

Захранване  3х400V/50 Hz min 0,6 MPa 

 

 

ХИДРАВЛИЧНИ И ПНЕВМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА ЗА 200 l КОЛИЧКИ 
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Размери: 
 

Дължина без количка 1240 mm 

Дължина с количка 1525 mm 

Широчина 1116 mm 

Височина при зареждане 1226 mm 

Височина при разтоварване 2225 mm 

 

 

АНАЛОГИЧНИ 

 
 

 

 

Устройство за повдигане 
и обръщане 3000111002 

 

 

- хидравлично задвижване; 
- мобилно изпълнение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически данни: 
 

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1000 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1120х1250х2046 mm 
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Устройство за повдигане 
и обръщане 30.2104.13 

 

 

- пневматично задвижване; 
- мобилно изпълнение. 
 

 

 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 350 kg 

Височина на обръщане 1300 mm 

Захранване min 0,6 MPa 

Размери (ДхШхВ) 1030х1100х2350 mm 

 

 

 

Устройство за повдигане 
и обръщане 30.1123.00 

 

 

- хидравлично задвижване; 
- мобилно изпълнение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1350 mm 

Инсталирана мощност 0,62 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1100х1525х2400 mm 
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Устройство за 
повдигане и 
обръщане 

3000111224 

 

- хидравлично 
задвижване; 
- мобилно изпълнение 

- за зареждане на 
миксер. 
 

 

Технически данни:  

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1177 mm 

Инсталирана мощност 0,62 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1700х1150х2100 mm 

 

 

 

 

Устройство за повдигане 
и обръщане 3000111319 

 

 

- хидравлично задвижване; 
- мобилно изпълнение; 

- с улей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1263 mm 

Инсталирана мощност 0,62 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1525x1115x2400 mm 
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Устройство за повдигане и 
обръщане 3000111317 

 

- хидравлично задвижване; 
- мобилно изпълнение; 
- продукт: кубчета зеленчуци и 
плодове с течност 
- специално изпълнение на улея: 
дължина 1700 мм, ръчно 
регулируем наклон, с прегради 
против изпадане и сваляема 
преграда за задържане на 
продукта, с канал с решетка, със 
стъпало за лесен достъп до улея; 
- ел. табло Rittal с 5 м. 
захранващ спирален кабел с СЕЕ 
щекер. 
 

 

Технически данни:  

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1000-1300 mm 

Инсталирана мощност 0,62 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1200х3050х2400 mm 

 

 

Опционално за 3000111317: 

- Вилица с джоб с вместимост 40 л. 
и отвор за източване; 

- Фиксатор за количка. 
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ХИДРАВЛИЧНO УСТРОЙСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАКУУМ ТУМБЛЕР 
30.1103.16 

 

Устройството е предназначено за 
повдигане на 200 l колички и изсипване на 
тяхното съдържание във вакуум тумблер с 
диаметър на отвора 400 мм.  

Състои се от вилица, хидравлична 
повдигаща система и пулт за управление. 
Изработен е на колела, което позволява 
безпроблемно преместване. 

С цел осигуряване сигурността на 
обслужващия персонал задействането на 
движението нагоре-надолу е възможно 
единствено при натиснати два бутона с 
двете ръце. 

Съоръжението е изработено от 
неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и е 

в съответствие с Директивите на 
Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 
2006/95/EC и USDA наредба.  

 

Технически данни: 
 

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 945 mm 

Инсталирана мощност 0,62 kW 

Захранване  3х400V/50 Hz 

Размери 1650х1115х2235 mm 
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 АНАЛОГИЧНИ 

 
 

 

 

Устройство за повдигане 
и обръщане 30.2104.10 

 

 

- пневматично задвижване; 
- мобилно изпълнение; 
- за зареждане на вакуум 
тумблер ø400 мм. 
 

 

 

 

 

 

Технически данни: 
 

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 980 mm 

Захранване min 0,6 MPa 

Размери (ДхШхВ) 1050x1450x1500 mm 

 

 
 

 

 

Устройство за повдигане 
и обръщане 3020111223 

 

 

- пневматично задвижване; 
- мобилно изпълнение; 
- за зареждане на вакуум 
тумблер Henneken B6 ø500 мм. 
 

 

 

Технически данни:  

Предназначение 200 l колички 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 1090 mm 

Захранване min 0,6 MPa 

Размери (ДхШхВ) 1850x1100x1735 mm 
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ХИДРАВЛИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ОБРЪЩАНЕ НА БОКС-ПАЛЕТИ, 30.1009.05 

 
 

Устройството е предназначено за 
обръщане на бокс-палети. Състои се 
от платформа, повдигаща система и 
пулт за управление. Задвижването е 
хидравлично. 

С цел осигуряване сигурността 
на обслужващия персонал 
задействането на движението нагоре-
надолу е възможно единствено при 
натиснати два бутона с двете ръце. 

Съоръжението е изработено от 
неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) 
и е в съответствие с Директивите на 
Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 
2006/95/EC и USDA наредба.  

 
 
 

Технически данни: 
 

Предназначение бокс-палети 1200х1000х760 mm 

Товароподемност 1000 kg 

Височина на обръщане 1123 mm 

Инсталирана мощност 2,2 kW 

Захранване  3х400V/50 Hz 

 
 

 
 

ХИДРАВЛИЧНИ И ПНЕВМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА ЗА БОКС-ПАЛЕТИ 
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Размери: 
 

Дължина 1690 mm 

Широчина 2055 mm 

Височина при зареждане 1300 mm 

Височина при разтоварване 2648 mm 

 

 

 

АНАЛОГИЧНИ 

 
 

 

Устройство за повдигане 
и обръщане 3001121207 

 

 

- хидравлично задвижване; 
- мобилно изпълнение; 
- отделено електрическо табло 
с 10 м кабел. 
 

 

Технически данни: 
 

Предназначение бокс-палети 1200х1000х760 mm 

Товароподемност 1000 kg 

Височина на обръщане 1200 mm 

Инсталирана мощност 2,3 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1730х2100х1370 mm 

 

 

 

Устройство за повдигане 
и обръщане 30.1109.25 

 

- хидравлично задвижване; 
- мобилно изпълнение. 
 

 

 

Технически данни: 
 

Предназначение бокс-палети 1200х800х800 mm 

Товароподемност 1000 kg 

Височина на обръщане 1200 mm 

Инсталирана мощност 2,3 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 2075х2010х1375 mm 
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Устройство за повдигане 
и обръщане 

30.1109.25/3001121214 

 

 

- хидравлично задвижване; 
- мобилно изпълнение. 
 

 

 

 

 

 

 

Технически данни:  

Предназначение бокс-палети 1200x1000x800 mm 

Товароподемност 1000 kg 

Височина на обръщане 1200 mm 

Инсталирана мощност 2,26 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 2075х2050х1380 mm 

 

 

 

 

Устройство за повдигане 
и обръщане 3011120801 

 

- хидравлично задвижване; 
- стационарно изпълнение; 

- странично товарене (90°). 

 

 

 

Технически данни: 
 

 

Предназначение бокс-палети 1230х1025х755 mm 

Товароподемност 1000 kg 

Височина на обръщане 800 mm 

Инсталирана мощност 2,3 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1870х2165х2850 mm 
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Устройство за повдигане 
и обръщане 3011121425 

 

- хидравлично задвижване; 
- стационарно изпълнение; 
- с улей за преодоляване на 
700 mm; 

- ел. табло и хидравлична 
станция вдясно; 
- товарене с мотокар или 
транспалетна количка. 
 

 

Технически данни: 
 

Предназначение бокс-палети 1200х1000х750 mm 

Товароподемност 1000 kg 

Височина на обръщане 1180 mm 

Ъгъл на обръщане 35˚ 

Инсталирана мощност 2,26 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 2000x1800x2200 mm 

 

 

 

 

Устройство за повдигане 
и обръщане 3011021200 

 

- хидравлично задвижване; 
- стационарно изпълнение; 
- ел. табло и хидравлична 
станция вляво; 

- товарене с транспалетна 
количка. 

 

 

 

Технически данни:  

Предназначение бокс-палети 1200х1000х760 mm 

Товароподемност 1000 kg 

Височина на обръщане 1230 mm 

Инсталирана мощност 2,26 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 2070х1930х2950 mm 
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ХИДРАВЛИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ОБРЪЩАНЕ НА БОКС-ПАЛЕТИ  

СЪС ЗАЩИТНА ОГРАДА, 3011021420 
 

Устройството е предназначено за 
обръщане на бокс-палети. Състои се 
от повдигаща платформа, 
хидравлична система, защитна ограда 
и електрическо табло.  

Управлението на машината е 
компютъризирано със Siemens 
контролер, позволяващ дистанционно 
управление от компютър и при 
необходимост ръчно от бутони на 
електрическото табло. При настъпване 
на авария, система от вградени 
сернзори предоставя възможност за 
извършване на дистанционна 
диагностика. При товарене, специален 
сензор сигнализира за правилното 
положение на бокс-палета в 
платформата. 

Машината е снабдена с ограда 
със светлинни завеси, която 
предотвратява задвижването на 
повдигащата платформа, ако има   

предмет или човек в зоната за товарене. Наред с това, за осигуряване на обща 
безопасност, хидравличната система е снабдена с авариен вентил, който гарантира 
плавно сваляне на платформата при авария в хидравличната система. 

Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и е в 
съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и 
USDA наредба. 

 
Технически данни: 
 

Предназначение бокс-палети 1200х1000х780 mm 

Товароподемност 600 kg 

Височина на обръщане 1400 mm 

Инсталирана мощност 2,3 kW 

Захранване  3х400V/50 Hz 

Време на подем 25 s 
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Размери: 
 

Дължина 2870 mm 

Широчина 2760 mm 

Височина при зареждане 2210 mm 

Височина при разтоварване 3265 mm 

 

 

АНАЛОГИЧНИ 

 

 

 

Устройство за повдигане 
и обръщане 3011131805 

 

- хидравлично задвижване; 
- стационарно изпълнение; 
- със защитна ограда с две 
светлинни бариери; 
- пулт за управление за 
монтаж на оградата; 
- с регулируеми крака. 
 

 

 

 

 

Технически данни: 

 

 

Предназначение 
бокс-палети 1200х1000х800 mm  

и 1200х900х1700 mm 

Товароподемност 1400 kg 

Височина на обръщане 1800 mm 

Инсталирана мощност 3,1 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 2210х3630х3250 mm 
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Устройство за повдигане и 
обръщане 3011121822 

 

- хидравлично задвижване; 
- стационарно изпълнение; 
- за бокс-палети и колички; 
- със защитна ограда с две 
светлинни бариери, предлага се и в 

изпълнение със светлинна завеса 
вместо светлинни бариери; 
- втори пулт с кабел откъм страната 
на изсипване; 
- с регулируеми крака. 
 

Технически данни:  

Предназначение 

бокс палети 1200х1000х740 мм, 
1200х1000х790 мм и 1200х800х760 мм 

количка с колела 1200х800х1050 мм 

Товароподемност 1000 kg 

Капацитет max 20 повдигачния/час 

Височина на обръщане 1800 mm 

Инсталирана мощност 3,1 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1885х1960х3905 mm 
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ХИДРАВЛИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ОБРЪЩАНЕ НА БОКС ПАЛЕТИ, 3011121306 

 

Устройството е предназначено 
за обръщане на различни по размери 
бокс-палети и контролирано 
изсипване на тяхното съдържание – 

сезонни плодове и зеленчуци. 

Състои се от кошница, 
повдигаща система, улей с въртяща 
четка (62.4008.67) и общ пулт за 
управление. Задвижването е 
хидравлично, а поради голямата 
товароподемност съоръжението е 

стационарно изпълнение. 
Пълният със сезонни плодове и 

зеленчуци (праскови, домати, 

ябълки, краставици и под.) бокс-

палет се зарежда в кошницата на 
повдигащото устройство. 
Съдържанието се изсипва в улей, на 
чиито край е монтирана въртяща се  

 

 
 

четка. Чрез плавното й въртене се контролира изсипването на продукта, за да се 
подава равномерно и за да се избегне неговото увреждане. 
 Височината на улея е регулируема в зависимост от съда, в който се изсипва. 
Височината на четката, т.е. светлия отвор, през който преминава продукта, и 
нейната скорост на въртене също са регулируеми според продукта, който се изсипва. 
Съоръжението e предвидено да поема различни типоразмери бокс-палети. 

Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и е в 
съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и 
USDA наредба. 

 

 

Технически данни: 
 

Предназначение 

бокс-палети 1120х1120х560/800 mm 

1200х1000х780 mm 

1200х800х800/830 mm 

1150х1120х730 mm 

Светъл отвор за продукта 40-140 mm 

Товароподемност 1000 kg 

Височина на обръщане 800 mm 

Инсталирана мощност 2,8 kW 

Захранване  3х400V/50 Hz 
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Размери: 
 

Дължина на установката 2702 mm 

Широчина на установката 2066 mm 

Височина при разтоварване 2863 mm 
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ХИДРАВЛИЧНO УСТРОЙСТВО ЗА 240l КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ 3002111004 

 

 

Устройството е предназначено за 
повдигане на 240 l контейнери с капаци и 
изсипване на тяхното съдържание в на 
определено за целта място.  

Състои се от вилица, хидравлична 
повдигаща система и пулт за управление. 
Изработен е на колела, което позволява 
безпроблемно преместване. 

С цел осигуряване сигурността на 
обслужващия персонал задействането на 
движението нагоре-надолу е възможно 
единствено при натиснати два бутона с 
двете ръце. 

Капакът на съда се отваря 
предварително от оператора на машината. 

Съоръжението е изработено от 
неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и е в  
съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и 
USDA наредба. 

 

Технически данни: 
 

Предназначение 240l контейнер за отпадъци 

1070х580х730 mm 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 790 mm 

Инсталирана мощност 0,8 kW 

Захранване  3х400V/50 Hz 

 

 

ХИДРАВЛИЧНИ И ПНЕВМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА ЗА ДРУГИ СЪДОВЕ 
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Размери: 
 

Дължина 1442 mm 

Широчина 1310 mm 

Височина при зареждане 1360 mm 

Височина при разтоварване 2060 mm 

 

 

АНАЛОГИЧНИ 

 

 

Устройство за  
повдигане и обръщане 

3005411221 
 

- хидравлично задвижване; 
- с удължен улей за 
преодоляване на 290 mm; 
- мобилно изпълнение. 
 
Устройството се предлага и с 
височина на обръщане 1345 
mm (3005411421). 
 
 
Технически данни:   

Предназначение специални колички 1130х715х800 mm 

Товароподемност 400 kg 

Височина на обръщане 1185 mm 

Инсталирана мощност 0,82 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1700x2100x2650 mm 

 

 

Устройство за  
повдигане и обръщане 

30.0103.08 
 

- хидравлично задвижване; 
- мобилно изпълнение. 
 
 
 
 
 
Технически данни:   

Предназначение варели 900 mm, ø 600 mm; 970 mm, ø 590 mm 
бидони 970 mm, ø 590 mm 

Товароподемност 300 kg 

Височина на обръщане 990 mm 

Инсталирана мощност 1,6 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 
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Размери (ДхШхВ) 1430х990х1270 mm 

КОЛОНЕН ХИДРАВЛИЧЕН ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧ НА КОЛИЧКИ, 3014020808 

 

Устройството е предназначено за 
лесно и удобно повдигане на 
специални колички. Повдигач-

обръщачът е ляв, стационарно 
изпълнение с пулт за управление 

предназначен за монтаж на стена. 
Състои се от колона, в която е 

поместен хидравличния цилиндър и 
станция и вилица с улей. Задвижваща 
система е снабдена с авариен вентил. 

Движението нагоре/надолу се 
задейства единствено след 
едновременно натискане както на 

съответния бутон, така и на контролен 
бутон, с което се цели безопасността 
на обслужващия персонал.  

Съоръжението е изработено като   

част от система, включваща три аналогични повдигача, обезопасени с обща ограда 
снабдена със светлинни бариери. Управлението на два от повдигачите е свързано и 
позволява контролиране на всеки един от тях от пулта на другия. 

Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 и е в съответствие с 
Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба. 
 

Технически данни: 
 

Предназначение количка 880х1060х1010 mm 

Товароподемност 1000 kg 

Височина на обръщане 807 mm 

Инсталирана мощност 2,3 kW 

Захранване  3х400V/50 Hz 
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Размери: 
 

Дължина 1415 mm 

Широчина 1745 mm 

Височина при обръщане 2360 mm 
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Илюстративна схема на окомплектовката 
 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство за  
обръщане 30.5101.01 

 

- с акумулаторна батерия; 
- мобилно изпълнение. 
 

 

 

 

 

Технически данни: 
 

Предназначение касетки 640х453,5х305 mm 

Товароподемност 60 kg 

Височина на обръщане 780 mm 

Размери (ДхШхВ) 1160х1160х1240 mm 
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ПОВДИГАЩА НОЖИЧНА ПЛАТФОРМА, 4611221002 

 
 

 
Устройството е предназначено за 

повдигане на товари на височина от 
1000 mm. Повдигането се извършва с 
помощта на два хидравлични 
цилиндъра. Платформата, върху която 
се поставя товарът, е изпълнена в Е-
образна форма. 

С цел осигуряване сигурността 
на обслужващия персонал 
задействането на движението нагоре-
надолу е възможно единствено при 
натиснати два бутона с двете ръце.  

Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и е в 
съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и 
USDA наредба. 

 
Технически данни: 
 

Товароподемност 1000 kg 

Размери на платформата 1000х1500 mm 

Височина на повдигане 1000 mm 

Инсталирана мощност 2,3 kW 

ПОВДИГАЩИ ПЛАТФОРМИ 
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Захранване  3х400V/50 Hz 
 

 
 

Размери: 
 

Дължина 1500 mm 

Широчина 1000 mm 

Монтажна височина 200 mm 

Повдигане 800 mm 

Крайна височина 1000 mm 

 

АНАЛОГИЧНИ 

 

 

 

 

Повдигаща платформа 
33.1202.04/4610210205 

 

 

- хидравлично задвижване; 

 

 

 

 

 

Технически данни:  

 

Предназначение бокс-палет max. 1400x1200 

Товароподемност 200 kg 

Начална височина 250 mm 

Височина на повдигане 600 mm 

Инсталирана мощност 0,62 kW 
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Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1400x1200x665 mm 

 
 

 

Повдигаща платформа 
4611110701 

 

 

- задвижване с мотор-редуктор; 
- задействане на платформата 
чрез дистанционно 
управление. 
 

 

 

 

 

Технически данни: 
 

 

Предназначение бокс-палет 1200х800 mm  
Товароподемност 70 kg 

Начална височина 400 mm 

Височина на повдигане 1270 mm 

Инсталирана мощност 0,63 kW 

Захранване 3х400V/50 Hz 

Размери (ДхШхВ) 1110х1680х400 mm 

 

ПЛАТФОРМЕН ПОВДИГАЧ, 4621130503 

 
 

Платформеният повдигач е 
предназначен за повдигане на товар 
на определена височина.  

Състои се от колона, двигател 
със спирачка, задвижваща система и 
платформа. За обезпечаване на 
сигурността на персонала, 
задвижването се извършва от две 
независими вериги. 

Пултът за управление не е 
монтиран на колоната, а е снабден с 
4 м. дълъг кабел. Движението нагоре 
или надолу се осъществява при 
непрекъснато натиснат бутон. 

Съоръжението е изработено от 
неръждаема стомана 1.4301 (AISI 
304), с изключение на плъзгача, 
веригите и техните колела, и е в 
съответствие с Директивите на 
Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 
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2006/95/EC и USDA наредба. 

 
 

 

 

Технически данни: 
 

Товароподемност 500 kg 

Размери на платформата 1000х1500 mm 

Височина на повдигане 1000 mm 

Инсталирана мощност 1,16 kW 

Захранване  3х400V/50 Hz 
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Размери: 
 

Товарна височина 40 mm 

Дължина 1700 mm 

Широчина 1500 mm 

Височина 2195 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАКЛАНЯЩА ПЛАТФОРМА, 4701100801 

 

Платформата е предназначена за накланяне на специални колички с цел 
отцеждане на водата от наредените в тях продукти. 

Съоръжението накланя две колички едновременно. Те са на колела и се 
придвижват до платформата чрез избутване. Специална заключваща система 
обезпечава правилното им фиксиране към накланящата платформа. 

Скоростта на движение е регулируема, а ъгълът накланяне се контролира от 
оператора, като макс. допустимият ъгъл е 35°. Задвижването е пневматично и се 
осъществява с помощта на въздушни възглавници. Пневматичната система е 
снабдена с предпазни клапани в случай на скъсване на маркуч, а самата платформа 
е оградена с предпазна ограда. 

Пултът за управление е предназначен за монтаж на стена. Съоръжението е 
изработено от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304). 

 

 

НАКЛАНЯЩИ ПЛАТФОРМИ 
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Технически данни: 
 

Товароподемност 2х400 kg 

Размери на количката 820х810х1100 mm 

Работно налягане 0,3 MPa 

Макс. ъгъл на накланяне 35° 

Захранване  3х400V/50 Hz 

 
 

 
 

 

 

СВАЛЯЕМ УЛЕЙ ЗА 120 l КОЛИЧКА, P00284 

 

С 4 бр. заключващи скоби. Изработен от 
неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304). 
 
Дължина на улея: 440 mm 
Широчина на улея: 410 mm 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 
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