
 
MANIPULATOREN 
E-TLP-HE serie Top Line
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MANIPULATOREN E-TLP-HE serie Top Line
Positioneer uw werkstuk nog beter, of roteer uw 
werkstuk op de door u gewenste snelheid met 
de hydraulisch in hoogte verstelbare E-TLP-HE 
manipulator.
Uw laskwaliteit zal aanzienlijk verbeteren vanwege 
de vrijwel onbegrensde positioneer mogelijkheden.
Vergeet hierbij niet de besparing van het  handelen 
van uw werkstuk. In veel productiefaciliteiten gaan 
hieraan nog steeds kostbare productie-uren verloren.
De E-TLP-HE manipulatoren bieden hier dé oplossing.
Deze kwaliteitsmachines kunnen zich meten met elk 
ander Europees merk.

Optioneel:

Kenmerken:

• Vrijwel speling-loze tafel (kan geschikt gemaakt 
worden voor robotisering).

• Elektronische apparatuur van o.a. Siemens en 
Yaskawa.

• Traploos regelbare rotatiesnelheid van de tafel.
• Hydraulische hoogteverstelling met blokkeersy-

steem t.b.v. valbeveiliging.
• Zeer hoge stabiliteit vanwege de zware construc-

tie.
• CE gecertificeerd.
• Zeer gunstige prijskwaliteit verhouding waardoor 

een snelle terugverdientijd gegarandeerd is.
• De machine is standaard uitgevoerd met 

voetpedaal (links/rechts) en afstandsbediening 
welke voorzien is van digitale uitlezing.

• Regelbaar voetpedaal t.b.v. rotatiesnelheid.
• Draadloze afstandsbediening.
• Speling vrije aandrijvingen met servomotoren  

t.b.v. robotisering.

E-TLP-HE manipulatoren zijn standaard leverbaar 
vanaf 1.000KG capaciteit tot 10 Ton, en natuurlijk 
kan een E-TLP-HE manipulator naar uw eigen wensen 
ontworpen en gebouwd worden.

  Type Max. 
bela-
ding 
(KG)

Rotatie 
snelheid 

(omw/min)

Verstelbare 
center-
hoogte 
(MM)

Kantel 
hoek (°)

Tafel 
diameter 
( Ø mm)

Motor 
vermogen 

rotatie 
(KW)

Werkdruk 
hydrau-

liek  
(MPa)

Max. 
excen-
triciteit 
(MM)

Max. 
uitlading 

(MM)

E-TLP-HE-10 1.000   0,1 - 1 600 - 1360 0 - 135 900 0,75 >20  200 250

E-TLP-HE-30 3.000 0,05 - 0,5 650 - 1550 0 - 135 1.400 1,1  >20  200 300

E-TLP-HE-50 5.000 0,05 - 0,5 800 - 1750 0 - 135 1.500 1,5 >20  200 300

E-TLP-HE-100 10.000 0,05 - 0,5 850 - 2300 0 - 135 2.000 3 >20  200 400

E-TLP-HE serie Top Line  -  specificaties  
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