Heffen en kantelen
in de bakkerij industrie

Dubbel koloms heffer
Dubbel koloms heffer met schraper

Dubbel koloms heffer zonder schraper
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Detail van linker loopwagen in kolom

Opnamebeugel voor draaibare kuip

Technische specificatie dubbel koloms heffer

Maximaal hefvermogen :		

1100 kg

Uitstorthoogte :			

tussen 1500 - 3500 mm

Maximale hoogte :			

uitstorthoogte + 1350 mm

Kantelhoek :			130°

Dubbel koloms heffer

Liftsnelheid :			

4 m/min

Isolatieklasse :			

IP 55

Materiaal kolom :			

RVS 304

Stuurspanning :			

24 V

Beveiliging :			

tegen kettingbreuk, kabelbreuk en kuipuitval

Elektrisch hefvermogen :		

4 kW

Vermogen draaien :		

2 x 0,55 kW

Ketting :				

1 ½” nikkelplate

Aansluitwaarde :			

3 x 400V + N + PE / 50 Hz

Benodigde perslucht :		

6 - 12 Bar

Heeft u voor uw bakkerij een hefkantelaar nodig?
De Jager RVS is gespecialiseerd in maatwerk
roestvaststalen heffers voor de bakkerij industrie.
Door onze 55 jaar ervaring staan inmiddels drie soorten
hefkantelaars succesvol op de markt. Eén hiervan is
de dubbel koloms heffer. Deze heffer is geschikt voor
het zware werk tot een gewicht van 1100 kg. Standaard
is deze uitgerust met beschermhekken en beveiligde
toegangsdeur.

Opties
Het is mogelijk de heffer te voorzien van een rotatie
mechanisme voor de gekantelde kuip en van een
pneumatische schraper. Of dit nodig is hangt af van de
samenstelling van uw deeg. De kuip roteert driemaal per
minuut.

Detail loopwagen

Loopwagen in kolom weggewerkt

Startstand met nog geopende deur
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Enkel koloms heffer

Storten op tafel.
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Schuine stand

Storten in vormmachine

Technische specificatie enkel koloms heffer
Maximaal hefvermogen :		

500 kg

Uitstorthoogte :			

tussen 1500 - 3500 mm

Maximale hoogte :			

uitstorthoogte + 1000 mm

Kantelhoek :			130°
Liftsnelheid :			

Enkel koloms heffer
Deze robuuste enkel koloms heffer is geschikt voor
het heffen van zware lasten tot 500 kg. De standaard
uitvoering is rechtopstaand. Een optie is de heffer onder
een hoek te plaatsen.
Dit kan in de praktijk veel voordelen opleveren zoals
beter implementeerbaar in beperkte ruimte en
ruimtebesparing.

5 m/min

Isolatieklasse :			

IP 65

Materiaal kolom :			

RVS 304

Alle hefkantelaars waaronder deze enkel koloms heffer
ontwerpen we op onze eigen engineering afdeling en
fabriceren en testen die in eigen fabriek. U ontvangt een
heffer die bedrijfsklaar is.

Stuurspanning :			

24 V

Beveiligingen

Beveiliging :			

tegen kettingbreuk, kabelbreuk en kuipuitval

Elektrisch hefvermogen :		

1,1 kW

Elke heffer heeft een CE-markering en wordt geleverd
met een duidelijke gebruikershandleiding. Bij deze
heffer leveren wij ook veiligheidshekken zoals afgebeeld
op pagina 6. Ook zijn al onze heffers beveiligd tegen
kabelbreuk en kettingbreuk en voorzien van een
mechanische kuipuitval beveiliging.

Ketting :				1” nikkelplate
Aansluitwaarde :			

3 x 400V + N + PE / 50 Hz

Storten op lopende band

Storten in normwagen

Detail loopwagen
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Hefmast

Verrijdbare hefmast
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Hefmast met driezijdig hekwerk

Inloopbeveiliging middels lichtgordijn

Technische specificatie hefmast

Hefmast

Maximaal hefvermogen :		

300 kg

Uitstorthoogte :			

tussen 1500 - 3500 mm

Maximale hoogte :			

uitstorthoogte + 1000 mm

Deze degelijke hefmast is zeer geschikt voor het lichtere
werk tot 300 kg. Wilt u voor uw bakkerij een verrijdbaar
variant? Dat is met deze hefmast heel goed mogelijk.

Handmatig of (half) automatisch
Kantelhoek :			130°
Net als bij de enkel koloms heffer kan de bediening

Liftsnelheid :			

5 m/min

Isolatieklasse :			

IP 65

Materiaal kolom :			

RVS 304

Stuurspanning :			

24 V

Beveiliging :			

tegen kettingbreuk, kabelbreuk en kuipuitval

Elektrisch hefvermogen :		

0,75 kW

handmatig, half automatisch of geheel automatisch.
Bij handmatige en half automatische besturing is
gedoseerd kantelen mogelijk. Bij de automatische
besturing wordt de cyclus heffen, legen en dalen
aaneensluitend uitgevoerd.
Een optie is om bij de invoerzijde van de kuip een
lichtgordijn of hefhek als inloopbeveiliging te plaatsen.

Ketting :				1” nikkelplate
Aansluitwaarde :			

3 x 400V + N + PE / 50Hz

Inloopbeveiliging middels hefhek

Hefmast geschikt voor normwagens

Detail kettingbreukbeveiliging
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ⱱ Hefkantelaars op maat
ⱱ Hygiënische ontwerpen
ⱱ Veilige machines
ⱱ Turn key oplevering
ⱱ Oplossingen bakkerij industrie

