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FORGÓASZTALOK
A forgóasztal a konténermozgatás hatékonyságát fokozó legújabb megoldás. Ezeket a berendezéseket közvetlenül a 
gyártósor mellé telepítik, ezáltal az anyagmozgatás biztonságosan kivitelezhető anélkül, hogy a munkaterületet túlságosan 
megközelítenénk. Mindössze néhány másodperc alatt lekapcsolható a kézikocsi a vontatmányról, majd a forgóasztalba 
helyezhető. Nagyobb fokú ergonómia érhető el, ha a forgóasztalokat billenőkocsikkal együtt használják, ezáltal lehetővé téve 
a biztonságos és gyors anyagmozgatást.

Turntables are the newest solution created to further increase the efficiency of exchanging containers. These devices are installed next to production sections 
so that material can be delivered safely and without coming too close to the workplace. It only takes several seconds to undock the trolley off the platform and 
load it into the turntable. Ergonomics can be additionally increased by using the turntables together with tilt trolleys, allowing for both safe and quick material 
selection and replenishment.

TURNTABLES
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STANDARD KÉZIKOCSIKKAL KOMPATIBILIS
COOPERATION WITH STANDARD TROLLEYS

A három különböző típusú forgóasztalunk minden standard kézikocsival 
kompatibilis. Ennek köszönhetően mindegy, milyen kocsit kíván használni, biztosan 
működőképes lesz a forgóasztallal.

Our three turntables can dock all standard trolleys. This means that any cart you are planning to use will 
work with the turntables.

FIFO-ELV SZERINTI ANYAGTÁROLÁS
BUFFERING OF MATERIAL ACCORDING TO FIFO RULES

A kézikocsikra helyezett konténerekben lévő anyag forgóasztallal tárolható. Nagyban 
segítik a munka FIFO-elv szerinti megszervezését, és vizuálisan szétválasztják a 
termelési és a logisztikai folyamatokat.

Turntables allow for the buffering of material placed in containers on trolleys. They significantly help organize 
work according to FIFO and enable the production and logistics sections to be visually split.

BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁS
SAFETY DURING DELIVERIES

A forgóasztalok lehetővé teszik a kézikocsik biztonságos rakodását az 
anyagmozgatás során. Továbbá az ergonómia érzetét is fokozzák – kihagyva a 
nélkülözhető mozgatásokat a konténercsere során.

Turntables allow trolleys to safely dock for the time of material pick-up. They also increase ergonomics, 
eliminating dispensable moves during the exchange of the container.

GYORS KONTÉNERMOZGATÁS
INCREASE OF CONTAINER EXCHANGING SPEED

A forgóasztalok használatával mind a konténercsere sebessége, mind a mozgatott 
anyag dolgozó által történő kiemelése felgyorsítható.

Thanks to the use of turntables, you can increase the speed of both the exchange of containers and the 
picking of materials by an employee.

A FORGÓASZTALOK JELLEMZŐI
TURNTABLES FEATURES
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IDEÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A
BILLENŐKOCSIKKAL
IDEAL COOPERATION WITH TILT TROLLEYS

A forgóasztalok által nyújtott ergonómia tovább fokozható, ha ezen 
eszközöket a billenőkocsikkal együtt használjuk - így egyszerre teszik 
lehetővé az anyag biztonságos és gyors válogatását illetve ürítését. E 
kooperáció révén érhető el a legbiztonságosabb, legkényelmesebb, 
és leggyorsabb módja az anyag rakodásának.

Turntables ergonomics can be additionally increased by using these devices together with tilt 
trolleys, allowing for both safe and quick material selection and replenishment. That cooperation 
ensures the safest, the most comfortable and the fastest way of material picking.

A FORGÓASZTALOK ELŐNYEI
TURNTABLES ADVANTAGES
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CSATLAKOZÓ PLATFORM ÉS
KIOLDÓ PEDÁL A NAGYOBB
BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN
CONNECTION PLATFORM AND RELEASE PEDAL

A biztosnág legmagasabb szintjének elérése érdekében egy 
összekötő elemet terveztünk, mely a forgóasztalt csatlakoztatja 
a gyártósorhoz, így megszünteti az eszköz az összeszerelő sor 
közötti rést. Egy speciális kioldó pedál ad védelmet a nem kívánt 
elmozdulásoktól, valamint lehetpvé teszi a munkavállaló számára, 
hogy biztonságosan tudja kivenni a konténerből anyagot.

To ensure the maximum safety level, we have designed a special adapter which connects the 
turntable with the production section, eliminating the gap between the device and the place of 
assembly. A special release pedal prevents unintended movement of the turntable and allows the 
employee to safely pick the material up from the container.
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BEFOGLALÓMÉRETEK
Overall dimensions [mm]

PARAMÈTRES TECHNIQUES
Technical parameters

COMPTABILITÉ AVEC DES CHARIOTS DE DIMEN-
SIONS:

 Cooperating with trolleys

Típus
Type

Szé-
lesség 
Height 
[mm]

Hossz  
Lenght
 [mm]

Ma-
gasság 
Width
[mm]

Largeur
entre

les rouleaux
latéraux

Width between side 
rolls

Zone
de rota-

tion
Turntable’s 

rotation 
area

[mm]

Hauteur 
max. du 

conteneur   
Max height 
of container 

[mm]

Charge
admissible

brute
Max Load 

[kg]

Nombre max.
de chariots

dans la plaque 
tournante

Maximum qu-
antity of trolleys 

docked
[pcs / szt.]

Poids
propre
de la 

plaque 
tournante
Turntable 
net weight

[kg]

800
x

600

1000
x

600

1200
x

800

1200
x

1000

1600
x

1200

Small turntable
Small turntable 2180 1815 1210 625 2410 1000

n/a
Non appli-

cable.
2 170 x x

Medium turntable
Medium turntable 2180 2220 1210 1340 2640 1000

n/a
Non appli-

cable.
2 190 x x

Large turntable
Large turntable 2420 2525 1210 1340 3010 1000

n/a
Non appli-

cable.
2 210 x x x

S-shape turntable
S-shape turntable 1200 3000 1210 1340 3200 1000

n/a
Non appli-

cable.
2 190 x x

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK - FORGÓASZTALS
TECHNICAL SPECIFICATION - DREHRAHMEN

PLATFORM RAMPS
PLATFORM RAMPS

TOVÁBBI BERENDEZÉSEK
ADDITIONAL EQUIPMENT

- feloldja a lemezjátszót, amikor a kapcso-
lódási ponttal együtt használja

- unlocks the turntable when its used together with connection 
platform

ENGEDJE EL A PEDÁLT
Release pedal 


