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E-TLRS serie Top Line
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ROLSTELLINGEN E-TLRS serie Top Line
De zelfinstellende rolstelling uit de E-TLRS serie is 
echte topklasse, voor de professionele apparaten- en 
tankbouwer.
Ervaar het gemak van deze machine, en breng uw 
productie op topniveau.

Optioneel:

  Type Max. belading  
per set (KG)

Ø Werkstuk  
(MM)

Wielen Ø x Br. 
(MM)

Snelheid 
(MM/min)

Motorvermogen 
(KW)

E-TLRS-5 5.000  250 - 2.500 250 x 100 100 - 1000 0,75

E-TLRS-10 10.000 320 - 3.200 300 x 120 100 - 1000 1,1

E-TLRS-20 20.000 500 - 3.800 350 x 150 100 - 1000 1,5

E-TLRS-40 40.000 600 - 4.500 400 x 160 100 - 1000 3

E-TLRS-60 60.000 750 - 5.000 450 x 180 100 - 1000 2 x 2,2

E-TLRS-80 80.000 850 - 5.500 450 x 240 100 - 1000 2 x 3

E-TLRS-100 100.000 1.000 - 6.300 500 x 240 100 - 1000 2 x 3

E-TLRS-150 150.000 1.000 - 6.300 500 x 300 100 - 1000 2 x 4

E-TLRS serie  -  specificaties  

Kenmerken:

• Zelf instellend, dus past zich aan bij verschillende 
diameters.

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

• Traploos regelbare snelheid van het aangedreven 
deel.

• Standaard voorzien van polyurethaan wielen.
• Betere drukverdeling vanwege de 4 st. wielen per 

deel, dus minder vervorming van het werkstuk 
vooral wanneer de wand dun is.

• 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 voet-

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

• Regelbaar voetpedaal t.b.v. rotatiesnelheid.
• Draadloze afstandsbediening.
• Aanpassing voor gebruik op railsysteem.

E-TLRS rolstellingen zijn leverbaar vanaf 5.000KG 
capaciteit tot 500 Ton, en natuurlijk kan een E-TLRS 
rolstelling naar uw eigen wensen ontworpen en 
gebouwd worden.
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