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Deplasarea livrărilor de rutină şi la cerere a materialelor 

pentru domeniul sănătăţii, farmaceutic şi centre de distribuţie 

din depozit. Rolele cu design special oferă multe beneficii 

pentru această aplicaţie mobilă, cum ar fi: 

Adecvat pentru procesele de spălare/curăţare automată (ex: 

autoclavele) cu furci solide din oţel inoxidabil, roţi electro-

conductive etanşate cu rulmenţi de precizie cu bile. 

Pe lângă reperele standard de serie, vă oferim opţiuni speciale 

de blocare, ex: blocarea pe direcţie dependentă de forţă sau 

operată uşor după sistemul unui pix.

Pentru a fi utilizate ca a cincea rolă în mijlocul patului. TENTE a 

dezvoltat un sistem complet ce include o rolă acţionată

electric, motoare şi electronică de comutare.

La cerere putem livra seturile complete de roţi, incluzând 

roţile, osiile şi capacele finale.

Pentru asamblarea mult mai uşoară a rolei. Nu sunt necesare 

scule suplimentare pentru montarea tijei în ţeavă.

Pentru utilizare cu role instituţionale. Suspensia pe arc poate 

fi reglată pentru a se potrivi aplicaţiei dvs.

Exemple selectate pentru soluţiile TENTE speciale

Montaj pe tijă cu arc

Vehicule cu ghidare automată (AGV-uri)

Sistem de prindere rapid pentru tuburi

Seturi complete de roţi

Role acţionate pentru paturi de spital
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Oferim role pivotante şi fixe cu arc pentru transportul 

mărfurilor fragile. Arcul va fi modificat conform specificaţiei 

dvs.

Rolele noastre industriale oferă o capacitate de sarcină de 

până la 11 tone. Este disponibilă opţiunea de blocare pe 

direcţie.

Funcţionare sigură şi rapidă pentru mai multe role simultan. 

Pârghia de activare montată lateral pe furcă garantează

utilizarea sigură şi confortabilă. Utilizare manuală sau cu 

piciorul.

Protecţia de picior cu arc împiedică în mod substanţial 

călcarea piciorului operatorului de cărucior ce transportă

greutăţi mari. Aceste role îndeplinesc cerinţele de siguranţă

extrem de exigente din domeniul aeronautic.

Roţi motrice pot fi livrate în conformitate cu desenele clientu-

lui. Puteţi alege între suprafeţe de rulare din cauciuc sau 

poliuretan.

Roţi motrice

Protecţie de picior cu arc

Sistem de blocare central

Role pentru sarcini extreme

Role cu arc integrat
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