
O rotador de caixotes RHC é uma nova e 
interessante adição à gama de acessórios da 
CAM attachments. Graças à sua capacidade 
de manusear uma grande variedade de 
caixotes, é um dos modelos disponíveis 
mais convenientes. Manuseie todos os 
tipos de caixotes de plástico, madeira e 
metal com precisão especializada. Fixe 
facilmente qualquer caixote em posição, 
independentemente do seu tamanho. Levante 
e esvazie os caixotes sem tocar em nenhum 
dos conteúdos. Com o rotador de caixotes de 
RHC, o manuseamento de caixotes torna-se 
muito fácil. É particularmente popular no setor 
alimentar e de bebidas, onde é utilizado para a 
rotação de caixas de frutas e legumes.

1. Proteções para os garfos asseguram que estes 
permanecem seguros no acessório.

2. A construção compacta não diminui a 
capacidade líquida do empilhador.

3. Levante e esvazie os caixotes sem tocar em 
nenhum dos conteúdos.

Rotador de caixotes  
180°

Rotadores RHC
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Modelo Capacidade W4 W6 H39-H40 H7 LL HCG VCG Peso  ISO 2328  
Bastidor

 ISO 2328  
Porta-garfos

kg/mm mm mm mm mm mm mm mm kg

Rotador de caixotes 180°
RHC15.47-18 1400/500 980 670 405-755 675 269 141 227 285  2A  2A

Dados técnicos

 \ W6 - Largura mínima do bastidor
 \ H39-H40 altura do caixote (mínima/máxima)
 \ Sem garfos
 \ Sem deslocamento lateral
 \ Com placa de proteção fechada
 \ Apenas 1 função hidráulica

 \ Fluxo mínimo de óleo 15 l/min 
 \ Fluxo máximo de óleo 25 l/min
 \ Fluxo de óleo recomendado 25 l/min
 \ Pressão mínima de trabalho 120 bar
 \ Pressão máxima de trabalho 160 bar
 \ Pressão de trabalho recomendada 140 bar
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