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ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ 
ЗА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ 
НА КОНТЕЙНЕРИ

И Н Д У С Т Р И А Л Н А Б Р О Ш У Р А



ПОВДИГАЧИ ЗА КОНТЕЙНЕРИ
Зареждането на контейнери под наклон от 90 градуса позволява 

запълването им на 100%, което повишава значително ефикасността 

на превозване. Самият контейнер може да бъде зареден както 

директно от обикновено ремарке, така и чрез 

претоварващ багер или кранова установка.

ДРУГИ ПОЛЗИ:

КАФЕ СКРАП

ВЪГЛИЩА РУДА

Ускорява значително процеса по товарене

Намалява човешкия труд

Претегля товара още по време на пълнене

Осигурява пълна безопасност на оператора

Kraft Foods във Франция използват повдигач A-Ward за пълнене 
на контейнери с кафени зърна, за да осигурят тяхното правилно 
съхранение.

Lbercoal в Португалия използва повдигачи за контейнери от 
A-Ward за да товари въглища в контейнери за износ.

Повече от 350 фирми, работещи с метален скрап са оптимизирали 
дейността си с повдигачи за контейнери от A-Ward, за да повишат 
ефективността си при износ на материали.

Най-големите минни компании в Австралия използват повдигачи 
за контейнери от A-Ward за да изнасят широк спектър 
от минерали и руда.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА



ОБРЪЩАЧИ НА КОНТЕЙНЕРИ
Обръщачите за контейнери A-WARD осигуряват незабавно и 

контролирано разтоварване на транспортни контейнери и премахват 

зависимостта от скъпи и трудно откриваеми накланящи се ремаркета. 

Самият контейнер може да бъде зареден както директно от обикновено 

ремарке, така и чрез претоварващ багер или кранова установка. 

ДРУГИ ПОЛЗИ:

Контролира скоростта на разтоварване чрез променлив ъгъл

Намалява човешкия труд

Способни да разтоварват дори и през продължителен период

Осигурява пълна безопасност на оператора

ПЛАСТМАСОВИ ГРАНУЛИ ЗЪРНО

ЗАХАР РУДА

Кока Кола, Тера Пак и други световни фирми използват 
обръщачите за контейнери A-WARD за разтоварване на 
полимери.

Обръщачите за контейнери A-WARD намират широко приложение 
и в хранително-вкусовата промишленост, където са незаменим 
помощник при зареждането със захар.

Някои от най-големите в света зърнопроизводители използват
обръщачите за контейнери A-WARD за боравене с широк 
спектър от зърнени култури.

Някои от най-големите минни компании в света използват 
обръщачи за контейнери от A-Ward за боравене със сурови 
материали от руда, минерали и полезни изкопаеми.



НЕОГРАНИЧЕНИ ОПЦИИ
ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА 
КОМПЛЕКСНИТЕ РЕШЕНИЯ 
ЗА ВАШАТА ДЕЙНОСТ

Винаги осигурява максималното тегло на 
натоварване.

Осигурява безопасен достъп на оператора 
до отвора на контейнера.

Удобната употреба осигурява лесна 
експлоатация от само един оператор.

Множество опции за боравене с опасни и 
тежки материали

Позволява отварянето на вратите на 
контейнера във всеки етап от процеса.

15kw и 30kw модели, налични както в 
дизелови и електрически разновидности.

ЧЕСТО-СРЕЩАНИ АКСЕСОАРИ

ДИГИТАЛНА ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА

СТЪЛБА ЗА ДОСТЪП

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ОСИГУРИТЕЛНА ПРЕГРАДА

            5, “Srebarna” str., Sofia, BULGARIA
            Tel. : +359 (02) 80 66 222
            Fax : +359 (02) 80 66 230
            Email : office@roland-terex.com

ROLAND TRADING Ltd.

ХИДРАВЛИЧЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТВАРЯНЕ

ОПЦИОНАЛНИ АГРЕГАТИ

www.roland-terex.com
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