
COPAL 

De Copal telescoop transporteur is uw ideale hulp 

voor het snel en veilig laden en lossen van los ge-

laden goederen. Zware fysieke inspanning wordt 

tot een minimum gereduceerd. De telescoop 

transporteur voldoet aan de ergonomische Eisen. 

Met een joys�ck kan de telescoop transporteur tot 

iedere gewenste posi�e worden in– en uitgescho-

ven. 

 Snel en veilig laden & lossen. 

 Geschikt voor trailers & containers. 

 Drop snoot knikband die op en neer kan zodat 

hoog en laag gestapelde goederen nog makkelij-

ker kunnen worden ontladen (op�e). 

Model Basis Deel (1) Uitschuif deel (2) 
Totale Lengte 

(L) 
Hoogte (H) 

Totale Breedte 

(B) 

Band Breedte 

(C) 

GC T4-4/7 4000 7000 11000 725 C+390 600/800 

GC T4-5/10 5000 10000 15000 725 C+390 600/800 

GC T4-6/12.3 6000 12300 18300 725 C+390 600/800 

GC T4-7/15 7000 15000 22000 725 C+390 600/800 

GC T4-7.5/16 7500 16000 23500 725 C+390 600/800 

 Product informatie 

1. Professionele telescoop transporteur voor het efficiënt laden & lossen van containers en 

vrachtwagens. 

2. De uitschuiflengte van de telescoop transporteur is traploos instelbaar. Hierdoor staat de 

transporteur al�jd vlak bij de producten die ontladen moeten worden. 

3. Met de Copal telescooptransporteur wordt de ontlaad�jd van een container verkort, 

wordt productbeschadiging voorkomen en is de fysieke inspanning minimaal. 

4. Geschikt voor dozen, zakken, bagage, auto banden, plas�c kra;en en meer. 

5. Max. toelaatbare belas�ng <= 80 kg/m. 

 Uitvoeringen 
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Technische gegevens 

Bandbreedte: 600 of 800 mm. Band materiaal PVC 

Bandrich�ng: bi-direc�oneel. 

Bandaandrijving: SEW 

Telescoopaandrijving: SEW 

Spanning: 3x400 VAC, nul + aarde, 50 Hz. 

Ontwerp 

Veiligheidsfunc�es: noodstoppen aan het 

begin en einde van de transporteur. 

Poten�aal vrij contact voor synchronisa�e 

met andere machines zoals een robot  

pale�seermachine. 

Opties 

Introduc5e 

De Copal telescooptransporteur is een makkelijk te 

implementeren oplossing om het ontladen van 

containers sneller en  veiliger te doen verlopen. 

Met de Copal telescoop transporteur wordt contai-

ner ontladen een fluitje van een cent. 

5  Overige op5es 

Om te kunnen compenseren bij niet horizontale laadkuilen 

kan de hoogte van de telescooptransporteur worden aange-

past met behulp van twee hydraulische cilinders. 

1  Hydraulische hoogteverstelling 

Zijdelings verrijdbaar zodat de telescoop transporteur voor 

meerdere laaddocks kan langs rijden. Deze op�e spaart veel �jd 

bij het wisselen van containers. 

Veiligheid eerst! Het uitschuiven stopt automa�sch wanneer 

de band te dicht bij een obstakel komt. Als de operator de  

bediening niet los laat zal de telescoopband automa�sch  

inschuiven.  

2  Bots beveiliging 

3  Verrijdbaar 

4  Drop snoot knikband 

Separaat aangedreven knikband aan het eind van de tele-

scoop transporteur. De knikband kan onaKankelijk van de 

telescooptransporteur omhoog of omlaag knikken. Hoog en 

laag gestapelde goederen zijn hierdoor beter bereikbaar. 

Snelheidsregeling. 

Vrij verrijdbaar 

Manrider plaLorm 
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Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden 

2  Joy s5ck bediening 

Voor het traploos aanpassen van de uitschuiflengte en de 

hoogte verstelling van de telescooptransporteur. 

Heldere, geïntegreerde, LED verlich�ng in de kop van de  

telescoop transporteur die zorgt voor een goede zichtbaar-

heid in de container. 

1  LED verlich5ng 

Standaard 
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